








	
������	�����������

�������	�����������?		
�����	��������
	�������	����	

	
�����������	–		N.	Sathya	-	experimentsofme@gmail.com	

மின் லாக்கம்	:	சீ.ராேஜஸ்வரி	-		sraji.me@gmail.com	

ெவளியீ 	:	FreeTamilEbooks.com	
	

உரிைம		-		CC-	BY-	4.0	
உரிைம	–	கிரிேயட் வ்	காமன்ஸ்.	எல்லா ம்	ப க்கலாம்,	பகிரலாம்.	
	

	

	

mailto:experimentsofme@gmail.com
mailto:sraji.me@gmail.com
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


	

	

	

	

	

Open	Source	Guides
திறந்த	 ல	ெமன்ெபா ள்	உங்கைளப்	ேபான்ற	நபர்களால்	உ வாக்கப்ப கிற .
உங்கள்	திட்டத்ைத	எவ்வா 	ெதாடங் வ 	மற் ம்	வளர்வ 	என்பைத	அறிக.	
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திறந்த	 லத்திற் 	பங்களிக்க	வி ம் கிறீர்களா?	 தியவர்கள்	மற் ம்
ைறத்ேதர்ந்ேதார்க்கான,	திறந்த	 ல	பங்களிப் கைள	உ வாக் ம்	ஒ

வழிகாட் .	

	

		
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



1.	ஏன்	திறந்த	 லத்திற் 	பங்களிக்க	ேவண் ம்?
	

	

	

	

	

[Freenode]	இல்	பணி ரிந் ,	பின்னர்	நான்	பல்கைலக்கழகத்தில்	என்
ப ப்பிற்காக ம்,	என 	ேவைலக்காக ம்	பயன்ப த்தப்ப ம்	பல	திறன்கைள
எனக் ப்	ெபற் த்தந்த் .	பணித்	திட்டத்தில்	ேவைல	ெசய்வ 	எந்த	அளவிற்
உதவியேதா	அந்த	அளவிற் 	திறந்த	 ல	திட்டத்தில்	பணி	ெசய்வ 	எனக்
உத கிற 	என் 	நிைனக்கிேறன்!	

—	@errietta,	“நான்	ஏன்	திறந்த	 லத்திற் 	பங்களிக்க	வி ம் கிேறன்?”	

திறந்த	 லத்திற்கான	பங்களிப் ,	நீங்கள்	கற்பைன	ெசய்யக் ய	எந்தெவா
திற ட ம்	கற்றல்,	கற்பித்தல்	மற் ம்	அ பவத்ைத	உ வாக்க	ஒ 	பயனளிக் ம்
வழியா ம்.	
ஏன்	மக்கள்	திறந்த	 லத்திற் 	பங்களிக்க	ேவண் ம்?	நிைறய	காரணங்கள்!	
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நீங்கள்	பயிற்சிக்காக	 றியீட் ,	பயனர்	இைட க	வ வைமப் ,	வைரகைல
திட்டம்,	எ தல்	அல்ல 	ஒ ங் ப த் தல்	ேபான்றவற்ைற	ேத கிறீர்கள்
என்றால்,	திறந்த	 ல	திட்டத்தில்	உங்க க் 	ஒ 	பணி	உள்ள .	
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நல்ல,	வரேவற் 	ச கங்கைளக்	ெகாண்ட	திறந்த	 ல	திட்டங்கள்,	மக்கைள	பல
ஆண் க க் 	பங்களிப்ைப	ெப கின்றன.	பல	மக்கள்	திறந்த	 லத்தில்
பங்ேகற்பதன்	 லம்	வாழ்நாள்	 வ ம்	நட்ைப	உ வாக் கிறார்கள்,	இ
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https://www.errietta.me/blog/open-source/
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மாநாட் ல்	ஒ வ க்ெகா வர்	சந்திக்கேவா	அல்ல 	ெபாரிட்ேடாைஸப்	பற்றிய
தாமதமான	இர 	அரட்ைடகளில்	ேப ம்	வைர	ெகாண் 	ெசல் ம்.	
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ஒ 	பகிர் 	திட்டத்தில்	மற்றவர்க டன்	ேவைல	ெசய்வ 	என்றால்	நீங்கள்
விஷயங்கைள	எவ்வா 	ெசய்வ 	என்பைத	விளக்க	ேவண் ம்,	ேம ம்
உதவிக்காக	பிறரிடம்	ேகட்க ம்.	கற்றல்	மற் ம்	கற்பித்தல்	ெசயல்கள்	சம்பந்தப்பட்ட
அைனவ க் ம்	ஒ 	 ரணமான	ெசயலா ம்.	
ெபா 	கைலப்ெபா ட்கைள	உ வாக் வதன்	 லம்	உங்கள்	நற்ெபயர்	(மற் ம்	ஒ
ெதாழில்)	வளர	உத ம்	
அ ப்பைடயில்,	உங்கள்	திறந்த	 ல	ேவைல	அைனத்ைத ம்	ெபா மக்கட் ரிய ,
அதாவ 	நீங்கள்	அவற்ைற	இலவச	ெசயல்	விளக்கமாக	எங் 	ேவண் மானா ம்
எ த் க்ெகாள்ளலாம்.	
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திறந்த	 ல	தைலைம	மற் ம்	 காைமத் வ	திறன்கைள
நைட ைறப்ப த் வதற்கான	வாய்ப்ைப	வழங் கிற ,	 ரண்கைள	தீர்ப்ப ,
மக்கைள	அணிகள்	ஒ ங் ப த் தல்,	ேவைலகைள	 க்கிய
வரிைசப்ப த் தல்.	
மாற்றங்கள்	ெசய்ய	அதிகாரம்	அளிக்கவல்ல ,	சிறிய	மாற்றங்களாயி ம்	

திறந்த	 லத்தில்	பங்ேகற்க	நீங்கள்	வாழ்நாள்	 வ ம்	பங்களிப் 	ெசய்ய
ேவண் யதில்ைல.	நீங்கள்	எப்ேபாதாவ 	ஒ 	வைலத்தளத்தில்	ஒ 	தட்டச் ப்
பிைழைய	பார்த்தி க்கிறீர்களா,	யாேர ம்	அைத	சரிெசய்வார்கள்	என
க தியிரிக்கிறீர்களா?	திறந்த	 ல	திட்டத்தில்,	நீங்கள்	அைத	ெசய்ய	 ம்.
திறந்த	 ல	மக்கள்	தங்கள்	வாழ்வில்	ெசயலாண்ைமைய	உணர	உத கிற 	மற் ம்
அவர்கள்	உலக	அ பவத்ைத	ெப வ ,	அ ேவ	மன	நிைற 	த கிறன்தா ம்.	
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நீங்கள்	ஒ 	 திய	திறந்த	 ல	பங்களிப்பாளராக	இ ந்தால்,	ெசயல் ைற
அச் த் ம்.	சரியான	திட்டத்ைத	எப்ப 	கண் பி ப்ப ?	உங்க க் 	 றியீ
ெதரியா 	என்றால்	என்ன	ெசய்வ ?	ஏதாவ 	தவ 	நடந்தால்	என்ன	ெசய்வ ?	

வ த்தப்பட	ேவண்டாம்!	திறந்த	 ல	திட்டத்தில்	ஈ ப வதற்கான	எல்லாவித
வழிக ம்	உள்ளன,	ேம ம்	சில	உதவிக் றிப் கள்	உங்கள்	அ பவத்ைத	ெப க்க
மிக ம்	உதவியாக	இ க் ம்.	
�������	��������	���������	�������������
திறந்த	 லத்திற் 	பங்களிப்பைதப்	பற்றி	ெபா வான	தவறான	க த் 	நீங்கள்
றியீட்ைட	பங்களிக்க	ேவண் ம்.	உண்ைமயில்,	இ 	ெப ம்பா ம்	ஒ

திட்டத்தின்	மிக ம்	 றக்கணிக்கப்பட்ட	அல்ல 	கண்காணிக்கவில்ைல	பிற
ப திகளா ம்.	இந்த	வைகயான	பங்களிப் கைள	வழங் வதன்	 லம்	நீங்கள்
திட்டத்திற் 	����������நன்ைம	ெசய்வீர்கள்.	
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நான்	ேகாேகாபாட்களில்	என 	பணிக்காக	 கழ்	ெபற்றி க்கிேறன்,	ஆனால்
ேகாேகாபாட்ஸ்	க வியில்	எந்தெவா 	உண்ைமயான	ேவைல ம்	ெசய்யவில்ைல
என் 	ெப ம்பாலான	மக்க க் 	ெதரியா .	திட்டத்தில்	என்	ேநரம்	ெப ம்பா ம்
ஆவணங்கள்	மற் ம்	வர்த்தக	ேவைல	ேபான்ற	விஷயங்கைள	ெசய்வதா ம்.	

—	@orta,	“இயல்பாகேவ	OSS	க் 	நகர ம்”	
நீங்கள்	 றியீட்ைட	எ த	வி ம்பினால்	 ட,	பிற	வைகயான	பங்களிப் கள்	ஒ
திட்டத் டன்	ெதாடர் 	ெகாள்ள ம்	மற்ற	ச க	உ ப்பினர்கைள	சந்திக்க ம்
சிறந்த	வழியா ம்.	அந்த	உற கைள	கட் ெய ப் தல்	திட்டத்தின்	மற்ற
ப திகளி ம்	ேவைல	ெசய்ய	உங்க க் 	வாய்ப்பளிக் ம்.	

https://github.com/blog/2195-the-shape-of-open-source
https://github.com/orta
https://realm.io/news/orta-therox-moving-to-oss-by-default/
https://realm.io/news/orta-therox-moving-to-oss-by-default/
https://realm.io/news/orta-therox-moving-to-oss-by-default/
https://realm.io/news/orta-therox-moving-to-oss-by-default/


avatar	

ஜூன்	17,	2002	அன் 	என்	சீரைமப் கைள	ஏற் க்ெகாள்வைதப்	பற்றி	நான்
அஞ்சல்	பட் யலில்	ைபத்தான்	ேமம்பாட் க்	 விடம்	(அதாவ 	ைபத்தான்-ெடவ்)
மின்னஞ்சல்	அ ப்பிேனன்.	நான்	விைரவாக	திறந்த	 ல	பிைழையப்
கண்டறிந்ேதன்,	 விற் 	மின்னஞ்சல்	 க்கத்	ெதா ப் க்கைளத்	ெதா த்
அ ப்ப	 	ெசய்ேதன்.	ஒ 	தைலப்ைபப்	பற்றிய	விளக்கங்கைளக்	ேகட் ம்
ெபா 	அவர்கள்	ெபா த் க்ெகாள்ள	ெசான்ன	ெபா ,	ஆனால்	யாேரா
ஒ வர்	ெந க்க 	உள்ள	ஒன்ைற	ெசய்ய	ேவண் 	 ட் க்காட் யைத	நான்
கவனிக்க	 ந்த .	

—	@brettcannon,	“பராமரிப்பாளர்	கைதகள்”	

நிகழ் 	திட்டமிடல்கைள	வி ம் கிறீர்களா?	
திட்டம்	பற்றி	பட்டைறகள்	அல்ல 	சந்திப் கைள	ஏற்பா
ெசய் ங்கள்,	@fzamperin	NodeSchoolக் 	ெசய்தைத	ேபால	
திட்டத்தின்	கலந்தாய் 	ஒ ங் ப த் தல்	(அப்ப 	ஒன் 	இ ந்தால்)	

உதவி	ச க	உ ப்பினர்கள்	சரியான	கலந்தாய் கைள	கண் பி த்
ேப வதற்கான	திட்டங்கைள	சமர்ப்பிக்க ம்

நீங்கள்	வ வைமக்க	வி ம் கிறீர்களா?	
திட்டத்தின்	பயன்பாட் ைன	ேமம்ப த் வதற் 	ம கட்டைமப்
வ வைமப் கைள	அைமத்தல்

திட்டத்தின்	வழிெச த்தல்	அல்ல 	பட் யல்கைள	ம சீரைமக்க ம்
ப்பிக்க ம்	பயனர்	ஆராய்ச்சி	நடத்தி ங்கள்,	Drupal	 வைதப்ேபால்	

திட்டத்தின்	ஒ 	நிைலயான	காட்சி	வ வைமப் க் 	உத ம்	ஒ 	பாணி
வழிகாட் 	உ வாக்க ம்
-சர்ட் க க் 	ஓவியம்	அல்ல 	 திய	சின்னம்	உ வாக்க ம்,	hapi.js’s

பங்களிப்பாளர்கள்	ெசய்தைதப்ேபால	

https://github.com/brettcannon
https://github.com/open-source/stories/brettcannon
https://github.com/open-source/stories/brettcannon
https://github.com/nodeschool/organizers/issues/406
https://github.com/nodeschool/organizers/issues/406
https://www.drupal.org/community-initiatives/drupal-core/usability
https://www.drupal.org/community-initiatives/drupal-core/usability
https://github.com/hapijs/contrib/issues/68
https://github.com/hapijs/contrib/issues/68


நீங்கள்	எ த	வி ம் கிறீர்களா?	
திட்டத்தின்	ஆவணங்கைள	எ வ 	மற் ம்	ேமம்ப த் வ

திட்டம்	எவ்வா 	பயன்ப த்தப்ப கிற 	என்பைத	காட் ம்	உதாரணங்கள்
ஒ 	ேகாப் ைறைய	ெதா த்தல்
திட்டத்திற்கான	ஒ 	ெசய்திமடைலத்	ெதாடங்க ம்	அல்ல 	அஞ்சல்
பட் யலிலி ந்த	சிறப்பம்சங்கைளக்	ெதா க்க ம்
திட்டத்திற்கான	பயிற்சிைய	எ ங்கள்,	PyPA’s	பங்களிப்பாளர்கள்
ெசய்தைதப்ேபால	

திட்டத்தின்	ஆவணங்க க்கான	ஒ 	ெமாழிெபயர்ப்ைப	எ ங்கள்
	

	avatar

உண்ைமயாக,	[ஆவணங்கள்]	மிக ம்	 க்கியம்.	இ வைர	ஆவணங்கள்	Babel-
ன்	ஒ 	 க்கிய	அம்சமாக	இ ந்த .	திட்டத்தின்	சில	ப திகள்	பங்களிப்ைப
உபேயாகப்ப த்திக்	ெகாள்வேதா ,	பத்தியில்	இங் ம்	அங் ம்	மாற்றம்
ெசய்வ ட	பாராட்டத்தக்கதா ம்.	
—	@kittens,	“பங்களிப்பாளர்க க் 	அைழப் ”	

https://github.com/pypa/python-packaging-user-guide/issues/194
https://github.com/pypa/python-packaging-user-guide/issues/194
https://github.com/kittens
https://github.com/babel/babel/issues/1347
https://github.com/babel/babel/issues/1347


உங்க க் 	ஒ ங் ப த் வதில்	வி ப்ப ண்டா?	
விஷயங்கைள	ஒ ங்காக	ைவக்க,	நகல்	சிக்கல்கைள	இைணக்க ம்,	 திய
சிக்கல்	அைடயாளச்	சிட்ைட	பரிந் ைரக்க ம்	

திறந்த	சிக்கல்களில்	பைழயவற்ைற	 மா 	பரிந் ைரக்க ம்,	@nzakas
ESLint-ல்	ெசய்தைதப்ேபால	
விவாதத்ைத	 ன்ேனாக்கி	நகர்த் வதற்காக	சமீபத்தில்	திறக்கப்பட்ட
சிக்கல்கள்	 றித் 	ேகள்விகைளக்	ேக ங்கள்

நீங்கள்	 றி ைறயாக்கத்ைத	வி ம் கிறீர்களா?	
ஒ 	திறந்த	சிக்கைலக்	கண்டறிந் 	ைகயா தல்,	@dianjin	Leaflet-ல்
ெசய்தைதப்ேபால	
திய	அம்சத்ைத	எ வதற் 	நீங்கள்	உதவ	 மா	எனக்	ேக ங்கள்
தானியங் 	திட்டம்	அைமப்

க வியாக்கல்	மற் ம்	ேசாதைனகைள	ேமம்ப த்த ம்
நீங்கள்	மக்க க் 	உதவ	வி ம் கிறீர்களா?	

திட்டத்தின்	பற்றிய	ேகள்விக க் 	பதிலளிக்க ம்	எ.கா.,	Stack	Overflow
(இந்த	Postgres	உதாரணம்	ேபால)	அல்ல 	Reddit	

திறந்த	சிக்கல்கள்	உள்ளவர்களின்	ேகள்விக க் 	விைடயளிக்க ம்
கலந் ைரயாடல்	பலைககள்	அல்ல 	உைரயாடல்	தடங்கைள	மிதமாக்க
உத ங்கள்

நீங்கள்	மற்றவர்க க்கான	 றியீ க் 	உதவ	வி ம் வரா?	
மற்றவர்களின்	 றியீ 	சமர்ப்பிப் கைள	மதிப்பாய் 	ெசய்தல்
ஒ 	திட்டம்	எவ்வா 	பயன்ப த்தப்படலாம்	என்ற	பயிற்சிைய	எ ங்கள்
மற்ெறா 	பங்களிப்பாள க் 	வழிகாட் யாக	இ த்ததலதல்,@ereichert
@bronzdocக் 	Rustல்	இ ந்தைதப்ேபால	

நீங்கள்	ெமன்ெபா ள்	திட்டங்களில்	மட் ேம	ேவைல	ெசய்ய	ேவண் யதில்ைல!	
“திறந்த	 லம்”	ெப ம்பா ம்	ெமன்ெபா ைளக்	 றிக் ம்	ேபா ,	நீங்கள்	எைதப்
பற்றி ம்	 	ேவைலச்ெசய்யயலாம்.	திறந்த	 ல	திட்டங்களாக	உ வாக்கப்பட்ட
த்தகங்கள்,	சைமயல்	 றிப் கள்,	பட் யல்கள்	மற் ம்	வ ப் கள்	உள்ளன.	

உதாரணத்திற் :	

https://github.com/eslint/eslint/issues/6765
https://github.com/eslint/eslint/issues/6765
https://github.com/Leaflet/Leaflet/issues/4528#issuecomment-216520560
https://github.com/Leaflet/Leaflet/issues/4528#issuecomment-216520560
https://stackoverflow.com/questions/18664074/getting-error-peer-authentication-failed-for-user-postgres-when-trying-to-ge
https://stackoverflow.com/questions/18664074/getting-error-peer-authentication-failed-for-user-postgres-when-trying-to-ge
https://stackoverflow.com/questions/18664074/getting-error-peer-authentication-failed-for-user-postgres-when-trying-to-ge
https://github.com/rust-lang/book/issues/123#issuecomment-238049666
https://github.com/rust-lang/book/issues/123#issuecomment-238049666
https://github.com/rust-lang/book/issues/123#issuecomment-238049666
https://github.com/rust-lang/book/issues/123#issuecomment-238049666


@sindresorhus	“அற் தமான”	பட் யல்களின்	பட் யல்	ெதா த்தார்	
@h5bp	 ன்- ைன	ேமம்பாட்டர்	ேதர்வர்க க்கான	சாத்தியமான
ேநர்காணல்	ேகள்விகைள	பராமரிக்கிறார்	

@stuartlynn	மற் ம்	@nicole-a-tesla	puffins-ெபரிய	அல ைடய
கடற்பறைவகள்	பற்றி	ேவ க்ைக	உண்ைமகள்	ேசகரிப் 	ெசய்தனர்	

நீங்கள்	ஒ 	ெமன்ெபா ள்	உ வாக் நராக	இ ந்தா ம் ட,	ஆவணங்கள்
திட்டத்தில்	பணி ரி ம்	திறந்த	 லத்தில்	நீங்கள்	ெதாடங் வதற் 	உதவலாம்.
இ 	 றியீட்ைட	உள்ளடக்கிய	திட்டங்களில்	பணி ரி ம்	அள க் 	 ைறவான
அச் த்தலா ம்,	மற் ம்	ஒத் ைழப் 	ெசயல் ைற	உங்க க் 	நம்பிக்ைக ம்
அ பவத்ைத ம்	உ வாக் ம்.	
	

https://github.com/sindresorhus
https://github.com/sindresorhus/awesome
https://github.com/sindresorhus/awesome
https://github.com/h5bp
https://github.com/h5bp/Front-end-Developer-Interview-Questions
https://github.com/stuartlynn
https://github.com/nicole-a-tesla
https://github.com/stuartlynn/puffin_facts
https://github.com/stuartlynn/puffin_facts


3.	���	�����	��������������
������	����������������

	

	avatar

நீங்கள்	ஒ 	சிக்கல்	தடமிக் 	ெசன் 	விஷயங்கள்	 ழப்பமானதாக	ேதான்றினால்,
உங்க க் 	மட் ம்	அல்ல.	இந்த	க விகளில்	நிைறய	அறி த்திறன்
ேதைவப்ப கிற ,	ஆனால்	மற்றவர்கள்	உங்க க் 	வழிநடத்த	உத வார்கள்,
நீங்கள்	அவர்களிடம்	ேகள்விகைள	ேகட்கலாம்.
—	@shaunagm,	“திறந்த	 லத்திற் 	எவ்வா 	பங்களிப்ப ”	

ஒ 	தட்டச் ப்	பிைழைய	சரி	ெசய்வைத	விட	அதிகம்,	ஓப்பன்	ேசார்ஸ்	பங்களிப்
என்ப 	அந்நியர்களின்	ெகாண்டாட்டத்தில்	ஒ 	 வின டன்	நடப்ப
ேபாலா ம்.	அவர்கள்	தங்கமீன்	பற்றி	ஒ 	விவாதத்தில்	ஆழமாக	இ ந்தேபா ,
நீங்கள்	இலாமா	(கம்பள	ஒட்டக	இனம்)	பற்றி	ேபச	ஆரம்பித்தால்,	அவர்கள்
ஒ ேவைள	உங்கைள	ஒ 	வித்தியாசமான	 ைறயில்	பார்ப்பார்கள்.	
உங்கள்	ெசாந்த	ஆேலாசைன டன்	கண் த்தனமாக	 திக் ம் ன்,	அைறைய
ப க்க	எப்ப 	கற்ப 	என்பதிலி ந் 	ெதாடங்க ம்.	அவ்வா 	ெசய் ம்ேபா ,
உங்கள்	க த் க்கள்	கவனிக்கப்பட் ,	ேகட்கப்ப ம்	வாய்ப் கைள
அதிகரிக்கிற .	

������	���	�����������	�����������
ஒவ்ெவா 	திறந்த	 ல	ச க ம்	மா பட்டைவ.	
ஒ 	திறந்த	 ல	திட்டத்தில்	ஆண் கள்	ெசலவழித் 	நீங்கள்	ஒ 	திறந்த	 ல
திட்டத்ைத	அறிந் 	ெகாள்ள	 ந்த .	ேவெறா 	திட்டத்திற் 	ெசல் ம்
ெபா ,	ெசால்லகராதி,	ெநறி ைறகள்	மற் ம்	தகவல்ெதாடர் 	பாணிகள்
ற்றி ம்	ேவ பட்டதாக	காணலாம்.	

பல	திறந்த	 ல	திட்டங்கள்	இேத	அைமப் 	 ைறைய	பின்பற்றின.	ெவவ்ேவ

https://github.com/shaunagm
https://readwrite.com/2014/10/10/open-source-diversity-how-to-contribute/


ச கப்	பணிகைளப்	 ரிந் ெகாள்வ 	மற் ம்	ெமாத்த	ெசயல் ைற	ஆகியைவ
எந்தெவா 	 திய	திட்டத்திற் ம்	விைரவாகப்	ெபற	உத ம்.	
ஒ 	ெபா வான	திறந்த	 ல	திட்டம்	பின்வ ம்	வைகயான	மக்கைளக்
ெகாண் ள்ள :	

����������:	திட்டத்ைத	உ வாக்கிய	நபர்/கள்	அல்ல 	அைமப் 	

����������:	அைமப் 	அல்ல 	களஞ்சியத்தில்	நிர்வாக	உரிைம ள்ள
நபர்/கள்(எப்ேபா ம்	அசல்	பைடப்பாளர்	அல்ல)	
����������������:	திட்டத்தின்	ேநாக்கம்	மற் ம்	நி வன
அம்சங்கைள	நிர்வகிப்பதற் ம்	ெபா ப் ள்ள	பங்களிப்பாளர்கள்.	(அவர்கள்
திட்டத்தின்	பைடப்பாளர்கள்	அல்ல 	உரிைமயாளர்களாக	இ க்கலாம்.)	

����������������:	திட்டத்திற் 	ஏேத ம்	பங்களித்த
அைனவ க் ம்.	
����	�������������:	திட்டத்ைத	பயன்ப த் ம்	மக்கள்.
அவர்கள்	உைரயாடலில்,	ெசயலில்	அல்ல 	திட்டத்தின்	திைசையப்	பற்றி
தங்கள்	க த்ைத	ெதரிவிக்கலாம்.	

ெபரிய	திட்டங்கள்,	உபகாரம்,	ச தாயம்	மிதமி தல்	மற் ம்	நிகழ் 	ஏற்பா
ேபான்ற	பல்ேவ 	பணிகைளக்	க த்தில்	ெகாண்ட	உப	 	அல்ல
பணிக் க்கள்	இ க்கலாம்.	இந்தத்	தகவைலக்	கண்டறிய,	ஒ 	“ ”
பக்கத்திற்கான	ஒ 	திட்டத்தின்	வைலத்தளத்ைதப்	பார்க்க ம்,	அல்ல 	ஆட்சி
ஆவணத்திற்கான	களஞ்சியத்தில்	பா ங்கள்.	

ஒ 	திட்டத்தில்	ஆவணங்க ம்	உள்ளன.	இந்த	ேகாப் கள்	வழக்கமாக	ஒ
களஞ்சியத்தின்	ேமல்	மட்டத்தில்	பட் யலிடப்பட் ள்ளன.	

������(LICENSE):	வைரயைறயின்ப ,	ஒவ்ெவா 	திறந்த	 ல
திட்ட ம்	திறந்த	 ல	உரிமத்ைத	ெகாண் க்க	ேவண் ம்.	திட்டத்திற் 	ஒ
உரிமம்	இல்ைல	என்றால்,	அ 	திறந்த	 லம்	அல்ல.	
���������(README):	README	என்ப 	 திய	ச க
உ ப்பினர்கைள	திட்டத்திற் 	வரேவற் ம்	வழி ைற	ைகேய 	ஆ ம்.	ஏன்
திட்டம்	பய ள்ளதாக	இ க் ம்	மற் ம்	எப்ப 	ெதாடங் வ 	என	இ
விளக் கிற .	

����������(CONTRIBUTING):	READMEs	மக்கள்	உத கிற
திட்டத்ைத	����������	உத கிற ,	CONTRIBUTING	ஆவணங்கள்
திட்டத்திற் 	மக்கள்	���������	உத கிற .	இ 	எவ்விதமான
பங்களிப் கள்	ேதைவப்ப கின்றன	மற் ம்	ெசயல் ைற	எவ்வா

https://choosealicense.com/


ெசயல்ப கிற 	என்பைத ம்	இ 	விளக் கிற .	ஒவ்ெவா 	திட்ட ம்	ஒ
பங்களிப் க்	ேகாப்பில்	இல்ைல	என்றா ம்,	அதன்	இ ப் 	சமிக்ைஞகள்	இ
பங்களிக்க	ஒ 	வரேவற் த்	திட்டம்	ஆ ம்.	
������_��������(CODE_OF_CONDUCT):	நடத்ைத	 றியீ
ெதாடர் ைடய	பங்ேகற்பாளர்கள்	நடத்ைத	தர	விதிகள்	அைமக்கிற 	மற் ம்
ஒ 	நட் ,	வரேவற் 	 ழைல	எளிதாக் ம்	உத கிற .	ஒவ்ெவா 	திட்ட ம்
CODE_OF_CONDUCT	ேகாப்ைபக்	ெகாண் க்கவில்ைல	என்றா ம்,	இ
பங்களிப் 	ெசய்வதற்கான	வரேவற் த்	திட்டம்	என் 	அதன்	இ ப்
சமிக்ைஞகள்	உள்ளன.	

���	��������:	பயிற்சிகள்,	ேமேலாட்டப்பார்ைவகள்	அல்ல
ஆ ைமக்	ெகாள்ைக	ேபான்ற	 தல்	ஆவணங்கள்	இ க்கலாம்,	 றிப்பாக
ெபரிய	திட்டங்களில்.	

இ தியாக,	திறந்த	 ல	திட்டங்கள்	விவாதத்ைத	ஒ ங்கைமக்க	பின்வ ம்
க விகைளப்	பயன்ப த் கின்றன.	ஆவணக்கிடங் கைள	ப த்தல்	 லம்
ச கம்	எப்ப 	சிந்திக்கிற 	மற் ம்	ேவைல	ெசய்கிற 	என	அறிய	 ம்.	

�������	����(Issue	tracker):	திட்டப்பணி டன்	ெதாடர் ைடய
பிரச்சிைனகைள	மக்கள்	விவாதிக் ம்	இடம்.	

���	������������(Pull	requests):	 ன்ேனற்றத்தில்	இ க் ம்
மாற்றங்கைள	விவாதிக் ம்	மற் ம்	மதிப்பாய் 	ெசய் மிடம்.	
�������������	���������	������	������
�����������:	சில	திட்டங்கள்	இந்த	உைரயாடல்கைள	உைரயாடல்
தைலப் களில்	பயன்ப த்தலாம்	(எ த் க்காட்டாக,	“����	������
…“	அல்ல 	“����	���������������	…“	பிைழ	அறிக்ைககள்
அல்ல 	அம்ச	ேகாரிக்ைகக க் 	பதிலாக).	மற்றவர்கள்	எல்லா
உைரயாடல்க க் ம்	சிக்கல்	தடமிைய	பயன்ப த் கின்றனர்.	
���������	������	���������:	சில	திட்டங்கள்	சாதாரண
உைரயாடல்,	ஒத் ைழப் ,	மற் ம்	விைரவான	பரிமாற்றங்க க்கான	அரட்ைடத்
தடங்கைள	(Slack	அல்ல 	IRC	ேபான்றவற்ைற)	பயன்ப த் கின்றன.	
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இப்ெபா 	திறந்த	 ல	திட்டங்கள்	எப்ப 	இயங் கின்றன	என்பைத	நீங்கள்
அறிந்தீர்கள்,	இ 	பங்களிக்க	ஒ 	திட்டத்ைத	கண்டறி ம்	ேநரம்!
நீங்கள்	இதற் 	 ன்னர்	திறந்த	 லத்திற் 	பங்களித்தி க்கவில்ைல	எனில்,
அெமரிக்க	ஜனாதிபதி	ஜான்	எஃப்.	ெகன்ன 	சில	ஆேலாசைனைய	எ த் க்
ெகாண்டால்,	“நா 	உங்க க் 	என்ன	ெசய்த 	என் 	ேகட்காதீர்கள்	-	நீங்கள்
நாட் ற் 	என்ன	ெசய்ய	 ம்	என் 	ேக ங்கள்.”	
திறந்த	 லத்திற்கான	பங்களிப் ,	அைனத் 	மட்டங்களி ம்	திட்டங்கள்ேதா ம்
நடக்கிற .	உங்க ைடய	 தல்	பங்களிப் 	என்னவாக	இ க் ம்,	அல்ல 	அ
எப்ப 	இ க் ம்	என்பைத	நீங்கள்	அதிகம்	ஆேலாசைன	ெசய்ய
ேவண் யதில்ைல.	

அதற் 	பதிலாக,	நீங்கள்	ஏற்கனேவ	பயன்ப த்திய,	அல்ல 	பயன்ப த்த
வி ம் ம்	திட்டங்கைள	பற்றி	ேயாசித் 	ெதாடங்க ம்.	நீங்கள்	தீவிரமாக
பங்களித்த	திட்டங்கைள	நீங்கள்	தி ம்பி	வ கிறீர்கள்.	
அந்த	திட்டங்க ள்,	எப்ேபாதாவ 	நீங்கள்	ஏதாவ 	ஒன்ைற	சிறப்பாக	அல்ல
வித்தியாசமாக	இ ந்தி க்கலாம்	என	க வீர்கள்,	உங்கள்	உள் ணர்
ெசால்வைதக்	ேகட் 	ெசயல்ப ங்கள்.	
திறந்த	 லமான 	ஒ 	பிரத்ேயக	சங்கம்	அல்ல;	இ 	உங்கைளப்	ேபான்ற	மக்கள்
உ வாக்கிய .	உலகின்	பிரச்சிைனகைள	சரிெசய்யக் ய	வைகயில்	“திறந்த
ல”	என்ப 	ஒ 	கற்பைனயான	ெசால்.	

நீங்கள்	ஒ 	README	ஐ	ஸ்ேகன்	ெசய் 	உைடந்த	இைணப் 	அல்ல 	ஒ
தட்டச் ப்	பிைழைய	காணலாம்.	அல்ல 	நீங்கள்	 திய	பயனராக	இ க்கின்றீர்கள்,
நீங்கள்	ஏதாவ 	உைடந் விட்டதா	என் 	கவனித்தீர்களா	அல்ல 	ஒ 	சிக்கல்
ஆவணத்தில்	இ க்க	ேவண் ம்	என் 	நீங்கள்	நிைனக்கிறீர்களா	.	அைத
றக்கணித் விட் ,	நகர்த் வதற் 	அல்ல 	ேவ 	யாராவ 	அைத
சரிெசய்வதற் ப்	பதிலாக,	நீங்கள்	உந் தல்	 லம்	உதவ	 மா	என்பைதப்
பார்க்க ம்.	

திறந்த	 லத்திற்கான	28%	தற்காலிக	பங்களிப் கள்	ஒ 	தட்டச் ப்
பிைழ	சரி	ெசய்வ ,	ம சீரைமப் 	அல்ல 	ெமாழிெபயர்ப் 	எ தல்
ேபான்ற	ஆவணங்கள்	ஆ ம்.	

https://www.igor.pro.br/publica/papers/saner2016.pdf
https://www.igor.pro.br/publica/papers/saner2016.pdf


நீங்கள்	 திய	திட்டங்கைள	கண்டறிய	மற் ம்	பங்களிக்க	உத வதற் 	பின்வ ம்
வளங்களில்	ஒன்ைறப்	பயன்ப த்தலாம்:	

கிட்ஹப்	ஆராய்தல்	

திறந்த	 ல	ெவள்ளிக்கிழைம	
தல்	 ைறயாளர்கள்	மட் ேம	

CodeTriage	

24	இ 	ேகாரிக்ைககள்	
Up	For	Grabs	

பங்களிப்பாளர்-நிஞ்ஜா	

������������	����	���	�������������	��������
நீங்கள்	பங்களிக்க	வி ம் ம்	ஒ 	திட்டத்ைத	நீங்கள்	கண்டறிந்தால்,
பங்களிப் கைள	ஏற் க்ெகாள்வதற் 	திட்டம்	ெபா த்தமானதா	என்பைத
உ திப்ப த்த	விைரவான	ஆய் 	ெசய் ங்கள்.	இல்ைலெயனில்,	உங்க ைடய
க ன	உைழப் 	ஒ 	ம 	ெமாழிைய	ெபறா .	

ஒ 	திட்டம்	 திய	பங்களிப்பாளர்க க் 	ெபா த்தமானதா	என்பைத	மதிப்பீ
ெசய்வதற்கான	ஒ 	ைகேய 	பட் யல்.	

������	���������	���������	������������	

������	���	������	������?	��������,	���
LICENSE	���������	�������	�������������
������	������.	

�������	��������	����������
�����������������	

master	கிைளயில்	ஒப்பைடப் 	ெசயல்கைள	பா ங்கள்.	கிட்ஹப்பில்,	இந்த
தகவைல	ஒ 	களஞ்சியத்தின்	 கப் ப்பக்கத்தில்	காணலாம்.	

சமீபத்திய	ஒப்பைடப் 	ெசயல்	எப்ேபா ?	

திட்டத்தில்	எத்தைன	பங்களிப்பாளர்கள்	உள்ளனர்?	

எத்தைன	 ைற	மக்கள்	ஒப்பைடப் 	ெசய்கின்றனர்?	(கிட்ஹப்	மீ ,	நீங்கள்
ேமல்	பட் யில்	"ஒப்பைடப் கள்"	என்பைத	கிளிக்	ெசய்வதன்	 லம்	இைத
கண் பி க்க	 ம்.)	

அ த் ,	திட்டத்தின்	சிக்கல்கைள	பா ங்கள்.	

https://github.com/explore/
https://opensourcefriday.com/
https://www.firsttimersonly.com/
https://www.codetriage.com/
https://24pullrequests.com/
https://24pullrequests.com/
https://up-for-grabs.net/
https://contributor.ninja/
https://contributor.ninja/
https://contributor.ninja/


எத்தைன	திறந்த	சிக்கல்கைள	உள்ளன?	

பராமரிப்பாளர்கள்	சிக்கல்கள்	திறந்தி க் ம்	ேபா 	எவ்வள 	விைரவாக
பதிலளிக்கிறார்கள்?	

சிக்கல்கள்	 றித் 	இயக்கத்தி ள்ள	விவாதம்	இ க்கிறதா?	
சிக்கல்கள்	சமீபத்தியைவயா?	
சிக்கல்கள்	 டப்பட் விட்டனவா?	(கிட்ஹப்பில்,	 டப்பட்ட	சிக்கல்கைளக்
காண,	சிக்கல்	பக்கத்தின்	மீ 	" டப்பட்ட"	தாவைலக்	கிளிக்	ெசய்ய ம்.)	

இப்ேபா 	இைதேய	திட்டத்தின்	இ 	ேகாரிக்ைகக க் 	ெசய் ங்கள்.	
எத்தைன	திறந்த	இ 	ேகாரிக்ைககள்	உள்ளன?	

பராமரிப்பாளர்கள்	இ 	ேகாரிக்ைககள்	திறந்தி க் ம்	ேபா 	எவ்வள
விைரவாக	பதிலளிக்கிறார்கள்?	

இ 	ேகாரிக்ைககள்	 றித் 	இயக்கத்தி ள்ள	விவாதம்	இ க்கிறதா?	
இ 	ேகாரிக்ைககள்	சமீபத்தியைவயா?	
	
சமீபத்தில்	ஏேத ம்	இ 	ேகாரிக்ைககள்	இைணக்கப்பட்டனவா?
(கிட்ஹப்பில்,	 ய	PRs	ஐ	பார்க்க	இ 	ேகாரிக்ைககள்	பக்கத்தில்	" ய"
தாவைல	கிளிக்	ெசய்ய ம்.)	
	

�������	������������������	

நட் 	மற் ம்	வரேவற் 	சமிக்ைஞகள்	உள்ள	ஒ 	திட்டம்,	 திய
பங்களிப்பாளர்க க் 	வரேவற் ம்	பண் ைடயதா ம்.	

சிக்கல்கள்	 றித்த	ேகள்விக க் 	பராமரிப்பாளர்க க் 	உத கிறார்களா?	
சிக்கல்கள்,	கலந் ைரயாடல்	மன்றம்	மற் ம்	அரட்ைட	(உதாரணமாக,	IRC
அல்ல 	Slack)	இல்	மக்கள்	நட் டன்	உள்ளனரா?	
இ 	ேகாரிக்ைககைள	மீளாய் 	ெசய்யப்ப கின்றதா?	

பராமரிப்பாளர்கள்	பங்களிப் க்காக	மக்க க் 	நன்றி	ெதரிவிக்கிறார்களா?	
	



	avatar

நீங்கள்	ஒ 	நீண்ட	 ரிைய	பார்க் ம்	ேபாெதல்லாம்,	உள்ளக	ேமம்பாட்டர்களின்
பதில்கைளத்	தாமதமாக	வ கின்றதா	என	பார்க்க ம்.	அவர்கள்	ஆக்க ர்வமாக

க்கமாகக்	 கிறார்களா,	 ெவ ப்பதற் 	நடவ க்ைக	எ க்கிறார்களா
அேத	ேவைளயில்	பணி டன்	இ க்கிறார்களா	?	நீங்கள்	அனல்	பறக் ம்	நிைறயப்
விவாதங்கைள	பார்த்தால்,	அ 	சக்தி	வளர்ச்சிக் 	பதில்	வாதத்திற் 	ெசல் ம்
ஒ 	அைடயாளமாக	இ க்கிற .

—	@kfogel,	OSS	������������	

https://github.com/kfogel
https://producingoss.com/en/evaluating-oss-projects.html


5.	����������	������
�����������	��������

	

நீங்கள்	வி ம் ம்	ஒ 	திட்டத்ைத	நீங்கள்	கண் பி த் ,	பங்களிப் 	ெசய்யத்
தயாராக	உள்ளீர்கள்.	இ தியாக!	இங்ேக	சரியான	வழியில்	உங்கள்	பங்களிப்
ெப வ 	எப்ப .

�������	��������	����������
நீங்கள்	ஒ 	 ைற	பங்களிப்பாளராகேவா	அல்ல 	ச கத்தில்	ேசர
யற்சிக்கிேறாமா,	மற்றவர்க டன்	ேசர்ந் 	ெசயல்ப வ 	திறந்த	 லத்தில்

நீங்கள்	வளர்த் க்ெகாள் ம்	மிக	 க்கியமான	திறைமகளில்	ஒன்றா ம்.	

	avatar

[ திய	பங்களிப்பாளராக,]	நான்	சிக்கைல	 விட	 ந்தால்	நான்	ேகள்விகைளக்
ேகட்க	ேவண் யி ந்தைத	விைரவில்	உணர்ந்ேதன்.	நான்	 றியீ 	அ ப்பைட
லத்ைத	ேமேலாட்டமாய்	ப த்ேதன்.	ஒ 	 ைற	நடந் ெகாண் ந்தைதப்	பற்றி

அறிந் 	ெகாண்ட	பிற ,	நான்	ேம ம்	வழிகாட் தல்	 றித் 	ேகட்ேடன்.	மற் ம்
voilà!	எனக் 	ேதைவயான	எல்லா	விவரங்கைள ம்	ெபற் க்	ெகாண்டபின்	இந்த
சிக்கைல	தீர்க்க	 ந்த 	.

—	@shubheksha,	திறந்த	 ல	உலகத்தின்	 லம்	ஒ 	ெதாடக்கநிைலயாளரின்
மிக ம்	அதிரச்ெசய்கிற	பயணம்	

நீங்கள்	ஒ 	சிக்கைலத்	திறக்க	அல்ல 	ேகாரிக்ைகைய	 ன்ைவக்க	அல்ல
அரட்ைடயில்	ஒ 	ேகள்விையக்	ேகட்க	 ன்,	இந்த	 ட்பங்கைள	உங்கள்
க த் க்க க் 	திறம்பட	உத வதற்காக	மனதில்	ைவத் க்	ெகாள் ங்கள்.	
����������	����������.	விைரவாக	மற்றவர்கள்	ேவகத்திற் 	வர
உத ங்கள்.	நீங்கள்	ஒ 	பிைழைய	கண் ர்கள்	என்றால்,	நீங்கள்	என்ன	ெசய்ய
யற்சிக்கிறீர்கள்	என்பைத	விளக்க ம்,	அைத	எப்ப 	மீண் ம்	ெசய்யலாம்

https://github.com/shubheksha
https://www.freecodecamp.org/news/a-beginners-very-bumpy-journey-through-the-world-of-open-source-4d108d540b39/


என்பைத	விளக்க ம்.	நீங்கள்	ஒ 	 திய	க த்ைத	ெதரிவித்தி ந்தால்,
திட்டத்திற் 	பய ள்ளதாக	இ க் ம்	என் 	நீங்கள்	ஏன்	நிைனக்கிறீர்கள்
என்பைத	விளக் ங்கள்	(உங்க க் 	மட் மல்ல!).	
ᛝ	“����	X	��������	�����	Y	�����������”	

ᛸ	“X	�������������!	����������	���
������������.”	

��������	��������	�������������
�����������.	விஷயங்கைளத்	ெதரியாமல்	இ ப்ப 	தவறல்ல,	ஆனால்
நீங்கள்	 யற்சித்தைதக்	காட் ங்கள்.	உதவி	ேகட் 	 ன்,	ஒ 	திட்டத்தின்
README,	ஆவணங்கள்,	சிக்கல்கள்	(திறந்த ள்ள	அல்ல 	 டப்பட்ட),	அஞ்சல்
பட் யல்,	மற் ம்	ஒ 	பதிைல	இைணயத்தில்	ேத ங்கள்.	நீங்கள்	கற் க்ெகாள்ள
யற்சிக்கிறீர்கள்	என்பைத	நீங்கள்	நி பிக் ம்	ேபா 	மக்கள்	பாராட் வார்கள்.	

ᛝ	“X	�	�������	�������������������	������
��������	�����������.	����	��������	����
�������������,	����	����������	�����.”	

ᛸ	“X	�	������	�������??”	

������������	������	�������	��������
�������������.	ஒ 	மின்னஞ்சைல	அ ப் வ 	ேபால,	ஒவ்ெவா
பங்களிப் ம்,	எவ்வள 	எளிய	அல்ல 	உதவிகரமாக	இ ந்தா ம்,
ேவெறா வ ைடய	மதிப்பாய் 	ேதைவப்ப கிற .	உதவக் ய	மக்கைள	விட	பல
திட்டங்கள்	இன் ம்	உள்வ ம்	ேகாரிக்ைககைள	ெகாண் க்கின்றன.	 க்கமாக
இ ங்கள்.	மற்றவர்கள்	யாராவ 	உங்க க் 	உதவ	 ம்	என்ற	வாய்ப்ைப
அதிகரிக்க	 ம்.	
ᛝ	“����	���	API	�������	����	��������������.”	

ᛸ	“����	���	����	��������������	������	�����
������	�������	��������������,	�������	����
�����	��������	����	����	���������	������
��������,	�����	����	���	������	����,	����
����������	���������…“	

�����	��������������������	���������
���������.	Aஇ 	ஆவைலத்	 ண் ம்	என்றா ம்,	 க்கியமான	தகவைல
(பா காப் ப்	பிரச்சிைன	அல்ல 	க ைமயான	நடத்ைத	மீறல்	ேபான்றைவ)	பகிர்ந்
ெகாள்ளாதவைர	தனிப்பட்ட	 ைறயில்	பராமரிப்பாளர்கைள	அைடய	ேவண்டாம்.
நீங்கள்	உைரயாடைல	ெபா வில்	ைவத்தி க் ம்ேபா ,	அதிகமான	மக்கள்	உங்கள்



பரிமாற்றத்திலி ந் 	கற் க்	ெகாள்ளலாம்	மற் ம்	நன்ைம	அைடயலாம்.
கலந் ைரயாடல்கள் ட,	பங்களிப் களாக	இ க் ம்.	
ᛝ	(���	������������)	“@-maintainer	����!	����	PR-	�
�������	�����	��������?”	

ᛸ	(���	�����������)	“����,	������	������������
���������	�����	������������,	�����	���	PR	�
�����������	�����������	����������
���������������	��	����	������	�����������”	

�����������	�������	����������	(�����
����������	��������).எல்ேலா ம்	ஒ 	கட்டத்தில்	திட்டத்திற்
தியவர்களாவர்,	ேம ம்	அ பவமிக்க	பங்களிப்பாளர்கள்	 ட	ஒ 	 திய
திட்டத்ைத	பார்க் ம்ேபா 	ேவகத்ைத	அதிகரிக்க	ேவண் ம்.	அேத	அறி றி
லம்,	நீண்டகால	பராமரிப்பாளர்கள்	எப்ேபா ம்	திட்டத்தின்	ஒவ்ெவா

ப திைய ம்	நன் 	அறிந்தி ப்பதில்ைல.	அவர்க க் 	நீங்கள்	காட்ட	வி ம் ம்
அேத	ெபா ைமையக்	காட் ங்கள்.	
ᛝ	“����	������	������������	�����.	����	������
������������	����������������.	����
����������.”	

ᛸ	“���	����������	�������	���	��������
��������?	���	������	�����������?”	

����������	���������	��������.	ச கத்தின்
ன் ரிைமகள்	அல்ல 	பார்ைவகளில்	இ ந் 	உங்கள்	க த் 	ேவ படலாம்.

அவர்கள்	பின் ட்டம்	வழங்கலாம்	அல்ல 	உங்கள்	க த்ைதத்	ெதாடரக் டா
என் 	 	ெசய்யலாம்.	நீங்கள்	விவாதிக்க	மற் ம்	சமரசத்திற் த்	ேத ம்ேபா ,
பராமரிப்பாளர்கள்	உங்க ைடய	 ைவக்	காட் ம்	நீண்ட	காலம்	வாழ	ேவண் ம்.
நீங்கள்	அவர்களின்	திைசயில்	க த் 	ேவ பா 	ெகாண்டால்,	நீங்கள்	எப்ேபா ம்
உங்கள்	ெசாந்த	கைவயில்	ேவைல	ெசய்யலாம்	அல்ல 	உங்கள்	ெசாந்த	திட்டத்ைத
ெதாடங்கலாம்.	
ᛝ	“�������	���	��������	������	�������
��������	������	������	��������	����,	�����
�������	��������	�������	���	���	�����
�������	����������	����������,	����	���	�����
��������	���������.	�������������	�����.”	

ᛸ	“���	��������	������	���	�������



�������������?	���	�������������	���������!”	

����������������	�����,	���	������������
��������������������.	திறந்த	 ல	உலகம்	 வ ம்	இ ந்
ட் ப்பணியாளர்களால்	உ வாக்கப்பட்ட .	ெமாழிகள்,	கலாச்சாரங்கள்,
வியியல்,	மற் ம்	ேநர	மண்டலங்கள்	ஆகியவற்றில்	 ழல்	ெதாைலந் 	ேபாகிற .

தலாக,	எ தப்பட்ட	ெதாடர் 	ஒ 	ெதானிைய	அல்ல 	மனநிைலைய
ெவளிப்ப த்த	க னமாக் கிற .	இந்த	உைரயாடல்களில்	நல்ல	எண்ணங்கைளக்
ெகாள் ங்கள்.	ஒ 	ேயாசைனைய	மன க் ள்	தள் வேத	நல்ல ,	ேம ம்
ழைலக்	ேகட்க ம்	அல்ல 	உங்கள்	நிைலப்பாட்ைட	ேம ம்	ெதளி ப த்த ம்.

இைணயத்ைத	நீங்கள்	கண்டறிந்தைதவிட	சிறந்த	இடத்ைத	விட் 	விட	 யற்சி
ெசய் ங்கள்.	

�����	����������
எைத ம்	ெசய்வதற் 	 ன்,	உங்கள்	ேயாசைன	பிற	இடங்களில்
விவாதிக்கப்படவில்ைல	என்பைத	உ திப்ப த்த	விைரவாகச்	சரிபார்த் க்
ெகாள் ங்கள்.	திட்டத்தின்	README,	சிக்கல்கள்	(திறந்த	மற் ம்	 ய ),
அஞ்சல்	பட் யல்	மற் ம்	ஸ்டாக்	ஓவர்ஃப்ேளா	நீங்கள்	எல்லாவற்ைற ம்	ேநரத்திற்
ெசலவழிக்க	ேவண் ய	அவசியமில்ைல,	ஆனால்	சில	 க்கிய	ெசாற்க க் 	ஒ
விைரவான	ேதடல்	நீண்ட	 ரம்	ெசல்கிற .	

ேவ 	எங்காவ 	உங்கள்	ேயாசைன	கண் பி க்க	 யாவிட்டால்,	நீங்கள்	ஒ
நகர் 	ெசய்ய	தயாராக	இ க்கிேறாம்.	திட்டம்	கிட்ஹப்பில்	இ ந்தால்,	நீங்கள்	ஒ
சிக்கைலத்	திறப்பதன்	 லம்;	

����������	ஒ 	உைரயாடல்	அல்ல 	கலந் ைரயாடைலத்
ெதாடங் கிற 	

���	������������	ஒ 	தீர்ைவத்	ெதாடங் வதற்கான
ேவைலகள்	
������	��������,	என்ப 	ஒ 	ெதளி 	ெப வேதா	அல்ல 	எப்ப
ேகள்வி	ேகட்கிற 	என் ,	திட்டத்தில்	ஒன் 	இ ந்தால்,	ஸ்ேடக்	ஓவர்ஃப்ேளா,
ஐஆர்சி,	ஸ்ேலக்	அல்ல 	பிற	அரட்ைட	ேசனல்கைள	ேகட் 	 யற்சி
ெசய் ங்கள்	

நீங்கள்	ஒ 	சிக்கைலத்	திறக்க	அல்ல 	ேகாரிக்ைகைய	 ன்ைவக் ம்	 ன்,
திட்டத்தின்	பங்களிப் 	ஆவணங்கைள	(வழக்கமாக	ேகாப்பிைனக்	 றிக் ம்
CONTRIBUTING	அல்ல 	README	இல்)	பார்க்க ம்.	உதாரணமாக,	நீங்கள்
ஒ 	வார்ப் ைவ	பின்ெதாடர	ேவண் ெமன	அவர்கள்	ேகட்கலாம்	அல்ல 	நீங்கள்
ேசாதைனையப்	பயன்ப த்த	ேவண் ம்.	



நீங்கள்	கணிசமான	பங்களிப்ைபச்	ெசய்ய	வி ம்பினால்,	அைதத்	ெதாடங் வதற்
ன்	ஒ 	சிக்கைலத்	திறக்க ம்.	இ 	சிறி 	ேநரம்	திட்டத்ைதக்	கவனிக்க

உத கிற 	(கிட்ஹப்பில்,	நீங்கள்	“கவனி”	என்பைத	கிளிக்	ெசய்யலாம்	அைனத்
உைரயாடல்கைள ம்	ெதரியப்ப த்த	ேவண் ம்),	மற் ம்	ச தாய	உ ப்பினர்கைள
ெதரிந் ெகாள் ங்கள்,	ஏற் க்ெகாள்ள	 யாத	ேவைலகைள	ெசய்வதற்
ன்.	

	avatar

நீங்கள்	தீவிரமாக	பயன்ப த் ம்	ஒ 	திட்டத்தில்	இ ந் 	�����	கற் க்
ெகாள்ளலாம்,	ஒவ்ெவா 	பிரச்சைன ம்	PR	ஐப்	ப க்க ம்	அைத	கிட்ஹப்பில்
“கவனி”	
—	@gaearon	திட்டத்தில்	ேசர்வதற் 	

���	���������	��������
பின்வ ம்	 ழ்நிைலகளில்	நீங்கள்	ெபா வாக	ஒ 	சிக்கைலத்	திறக்க	ேவண் ம்:	

உங்களால்	தீர்த் விடாத	ஒ 	பிைழைய	அறிக்ைகயிட ம்
உயர்-நிைல	தைலப் 	அல்ல 	க த்ைத	(எ த் க்காட்டாக,	ச கம்,	பார்ைவ
அல்ல 	ெகாள்ைககள்)	

ஒ 	 திய	அம்சம்	அல்ல 	பிற	ேயாசைனைய	 ன்ெமாழி ங்கள்
சிக்கல்கள்	ெதாடர்பாக	உதவிக் றிப் கள்:	

�������	��������	����������	������
���������	�������,	நீங்கள்	அைதப்	பற்றி	க த் ைர	 றினால்
மக்கள்	நீங்கள்	பணியாற் வைத	அறிவர்	.	அந்த	வழியில்,	உங்கள்	ேவைலைய
நகல்	எ ப்பதற் 	மக்கள்	 ைறவாகேவ	இ ப்பர்.	

������	������	������	���	�������
���������������,	இ 	ேவ 	எங்காவ 	உைரயாடப்பட் க்கலாம்
அல்ல 	ஏற்ெகனேவ	தீர்மானிக்கப்பட் விட்ட ,	எனேவ	ேவைல	ெசய்யத்
ெதாடங் வதற் 	 ன்	உ திப்ப த்திக்ெகாள்ள ம்.	

https://help.github.com/articles/watching-repositories/
https://github.com/gaearon
https://twitter.com/dan_abramov/status/819555257055322112


�������	���	���������	���������������,
������	������	���������������,பிரச்சைனையப்	பற்றி
க த் 	ெதரிவித் ,	மக்க க் த்	ெதரியப்ப த் ங்கள்.	அந்த	விைளைவ
ஆவணப்ப த்திய ம்	 ட	திட்டத்திற்கான	பங்களிப்பா ம்.	

���	���	�������������	��������
வழக்கமாக	பின்வ ம்	 ழல்களில்	ஒ 	இ 	ேகாரிக்ைக	திறக்க	ேவண் ம்:	

எளிதான	மாற்றங்கைள	சமர்ப்பிக்க ம்	(எ த் க்காட்டாக,	ஒ 	தட்டச் ப்
பிைழ,	உைடந்த	இைணப் 	அல்ல 	ஒ 	ெவளிப்பைடயான	பிைழ)	
ஏற்ெகனேவ	ேகட் ந்த	ஒ 	பங்களிப்ைபத்	ெதாடங்க ம்	அல்ல 	ஒ
விவாதத்தில்	ஏற்கனேவ	விவாதித்தி க்க ம்

ஒ 	இ ப் 	ேகாரிக்ைக	 க்கப்பட்ட	பணிைய	பிரதிநிதித் வப்ப த்த	ேவண் ய
அவசியமில்ைல.	ெபா வாக	ஒ 	மி திக்	ேகாரிக்ைகைய	திறக்க	இ 	மிக ம்
சிறந்த ,	எனேவ	உங்கள்	 ன்ேனற்றம்	 றித் 	மற்றவர்கள்	பார்க்க	அல்ல
க த் 	ெதரிவிக்கலாம்.	அைத	ஒ 	வரியில்	“WIP”	(ெசயலில்	உள்ள	ேவைல)
றிக்க ம்.	நீங்கள்	எப்ேபா 	ேவண் மானா ம்	ேசர்க்கலாம்.	

திட்டம்	கிட்ஹப்பில்	இ ந்தால்,	இங்ேக	எப்ப 	ஒ 	இ 	ேகாரிக்ைக	சமர்ப்பிக்க
ேவண் ம்:	

�����������	�������	மற் ம்	அைத	உள்நாட் ல்
நகெல க்க ம்.	அசல்	“பாய் 	ேமற் றம்(upstream)”	களஞ்சியத்ைத
ெதாைல ரமாக	ேசர்ப்பதன்	 லம்	உங்கள்	உள் ர்	இைணப்ைப
இைணக்க ம்.	“பாய் 	ேமற் றத்தில்”	இ ந் 	மாற்றங்கைள	இ க்க ம்,
அதனால்	நீங்கள்	 ப்பித்த	நிைலயில்	இ ப்பீர்கள்,	உங்கள்	 ைறநிரப் க்
ேகாரிக்ைகையச்	சமர்ப்பிக் ம்	ேபா ,	ேமாதல்கள்	 ைறவாக	இ க் ம்.
(ேம ம்	விரிவான	விவரங்க க் 	இங்ேகபார்க்க ம்.)	

����	�����	������������	உங்கள்	தி த்தங்க க் .	

���������	����������	�������������	அல்ல
ஆதரிக் ம்	ஆவணங்கைள	உங்கள்	PR	இல்	 றிப்பிட ம்(எ த் க்காட்டாக,
“#	37	 கிற .”)	

உங்கள்	மாற்றங்கள்	HTML	/	CSS	இல்	உள்ள	ேவ பா கைள
உள்ளடக்கியி ந்தால்,������	��������	��������
�������������������	�����������.	உங்கள்	இ
ேகாரிக்ைகயின்	உடலில்	படங்கைள	இ த் 	வி ங்கள்.	

������	������������

https://guides.github.com/activities/forking/
https://help.github.com/articles/syncing-a-fork/
https://guides.github.com/introduction/flow/


������������!	Rேதைவப்பட்டால்	இ க் ம்	எந்தெவா
ேசாதைனகளி ம்	உங்கள்	மாற்றங்கைள	இயக்க ம்,	 தியவற்ைற
உ வாக்க ம்.	ேசாதைனகள்	இல்ைலயா	அல்ல 	இல்லாவிட்டா ம்,	உங்கள்
மாற்றங்கள்	ஏற்கனேவ	இ க் ம்	திட்டத்ைத	உைடக்கவில்ைல	என்பைத
உ திப்ப த்திக்	ெகாள் ங்கள்.	
�����������	��������	�������������	உங்கள்
சிறந்த	திறைமகைள	ெகாண் .	இ 	உங்கள்	ெசாந்த	களஞ்சியத்தில்	நீங்கள்
வி ம் ம்	விடயங்கைள	விட	வித்தியாசமாக	உள்தள்ளல்கள்,	அைர-
ேகால்கன்கள்	அல்ல 	க த் க்கைளப்	பயன்ப த் வதா ம்.	ஆனால்
எதிர்காலத்தில்	மற்றவர்கள்	 ரிந் 	ெகாள்ள ம்,	பராமரிக்க ம்
பராமரிப்பாளைர	எளிதாக் கிற .	

இ 	உங்கள்	 தல்	இ 	ேகாரிக்ைக	என்றால்,	ஒ 	இ 	ேகாரிக்ைக
ெசய்யபா ங்கள்,	ஒ 	ஒத்திைக ம்	கற்றல்
காெணாலி ம்	@kentcdoddsஉ வாக்கி ள்ளார்.	நீங்கள்	 தலில்	First
Contributions	களஞ்சியத்தில்	ஒ 	இ ப் 	ேகாரிக்ைகைய
உ வாக்கலாம்,	@Roshanjossey	உ வாக்கிய .	

http://makeapullrequest.com/
https://github.com/kentcdodds
https://github.com/Roshanjossey/first-contributions
https://github.com/Roshanjossey


6.	���	����������
���������������	����

���������
	

நீங்கள்	ெசய்தீர்கள்!	திறந்த	 ல	பங்களிப்பாளராக	வாழ்த் க்கள்.	இ 	பலவற்றில்
தன்ைமயான 	என் 	நாங்கள்	நம் கிேறாம்.

நீங்கள்	ஒ 	பங்களிப்ைபச்	சமர்ப்பித்த	பின்,	பின்வ ம்	ஒன் 	நடக் ம்:	
ᜁ	உங்க க் 	பதில்	கிைடக்கவில்ைல.	
ஒ 	பங்களிப்ைபச்	ெசய்வதற் 	 ன்னர்	ெசயற்பாட் 	அறி றிக க்கான
திட்டத்ைத	சரிபார்க்க.	ஒ 	ெசயல்கபடக் ய	திட்டத்தில்	 ட,	உங்கள்	பங்களிப்
ஒ 	பதிைல	ெபறா .	

நீங்கள்	ஒ 	வாரத்திற் ள்	பதிைலப்	ெபறவில்ைல	என்றால்,	ம பரிசீலைனக்காக
யாராவ 	ேகட் ,	அேத	பிரியில்	மரியாைத டன்	பதிலளிப்ப 	நியாயமான .
உங்கள்	பங்களிப்ைப	மதிப்பாய் 	ெசய்ய	சரியான	நபரின்	ெபயைர	உங்க க் த்
ெதரிந்தால்,	நீங்கள்	பிரியில்	அவைர	@- றியிடலாம்.	
**	தனிப்பட்ட	 ைறயில்	அந்த	நபரிடம்	அைடய	ேவண்டாம்;	ெபா த்
தகவல்ெதாடர் 	 லங்கைள	திறக்க	 க்கியம்	என்பைத	நிைனவில்
ெகாள் ங்கள்.	

நீங்கள்	ஒ 	கண்ணியமான	ேகாரிக்ைக	ெசய்தால்,	இன் ம்	யா ம்
பதிலளிக்கவில்ைல	என்றால்,	எப்ேபா ம்	யா ம்	பதிலளிக்க	மாட்டார்கள்.	இ 	ஒ
ெபரிய	உணர் 	அல்ல,	ஆனால்	அைத	நீங்கள்	ஊக்கப்ப த்த	ேவண்டாம்.	இ
அைனவ க் ம்	நடந்த !	உங்கள்	கட் ப்பாட் லி 	ந் 	ெவளிேயறக் ய
தனிப்பட்ட	 ழ்நிைலகள்	உட்பட,	பதிைலப்	ெபறாததற் 	பல	காரணங்கள்	உள்ளன.
பங்களிக்க	மற்ெறா 	திட்டம்	அல்ல 	வழி	கண் பி க்க	 யற்சி.	ஏதாவ
இ ந்தால்,	இ 	மற்ற	ச க	உ ப்பினர்கள்	ஈ பா 	மற் ம்	பதிலளிக் ம்	 ன்	ஒ
பங்களிப் 	ெசய்வதற் 	அதிக	ேநரத்ைத	 தலீ 	ெசய்ய	ஒ 	நல்ல	காரணம்.	
	 உங்கள்	பங்களிப்பில்	யாேரா	ஒ வர்	மாற்றங்கைளக்	ேகா கிறார்.	
உங்கள்	பங்களிப் க் 	மாற்றங்கைள	ெசய் ம்ப 	ேகட்கப்ப ம்,	இ 	உங்கள்
ேயாசைனயின்	ேநாக்கம்	பற்றிய	க த் 	அல்ல 	உங்கள்	 றியீட் ல்	மாற்றம்

https://opensource.guide/ta/how-to-contribute/#பங்களிக்கும்-முன்-ஒரு-சரிபார்ப்புப்-பட்டியல்


ேகாரப்பபடபடலாம்.	

யாராவ 	மாற்றங்கைள	ேகாரினால்,	பதிலளிக்க	ேவண் ம்.	உங்கள்	பங்களிப்ைப
மதிப்பாய் 	ெசய்ய	அவர்கள்	ேநரம்	எ த் ள்ளனர்.	ஒ 	PR	திறந் விட் 	பின்
விட் 	வில வ 	ேமாசமானதா ம்.	மாற்றங்கைளச்	ெசய்ய	உங்க க் த்
ெதரியாவிட்டால்,	சிக்கைல	ஆரா ங்கள்,	உங்க க் 	உதவி	ேதைவப்பட்டால்
ேகட்க ம்.	

இனி	பிரச்சிைனயில்	ேவைல	ெசய்ய	ேநரம்	இல்ைல	என்றால்	(எ த் க்காட்டாக,
உைரயாடல்	மாதங்க க் 	நடக்கிற 	என்றால்,	உங்கள்	 ழ்நிைலகள்
மாறிவிட்டன),	பராமரிப்பாளர்	அவர்கள்	ஒ 	பதிைல	எதிர்ேநாக் வதில்ைல	என்
ெதரிந் 	ெகாள்ளட் ம்.	ேவ 	யாராவ 	எ த் க்ெகாள்ள	தயாராக	இ க்கலாம்.	
	 உங்கள்	பங்களிப் 	ஏற் க்ெகாள்ளப்படா .	
உங்கள்	பங்களிப் 	இ தியில்	ஏற் க்ெகாள்ளப்படலாம்	அல்ல
ஏற் க்ெகாள்ளப்படாமல்	இ க்கலாம்.	நீங்கள்	ஏற்கனேவ	அதில்	அதிக	ேவைல
ெசய்யவில்ைல.	இ 	ஏன்	ஏற் க்ெகாள்ளப்படவில்ைல	என்பைத	உ தியாக
ெதரியாவிட்டால்,	க த் ைர	மற் ம்	ெதளி ப த் த க்கான	பராமரிப்பாளைரக்
ேகட்ப 	நியாயமான .	ஆனால்	இ தியில்,	இ 	அவர்களின்	 	என் 	நீங்கள்
மதிக்க	ேவண் ம்.	வாதிடாதீர்கள்	அல்ல 	விேராதம்	ெகாள்ள	ேவண்டாம்.	நீங்கள்
க த் 	ெதரிவிக்கிறீர்கள்	என்றால்,	நீங்கள்	எப்ேபா 	ேவண் மானா ம்
வரேவற்ைபப்	ெப வீர்கள்.	

	 உங்கள்	பங்களிப் 	ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட ..	
ஓேஹா!	திறந்த	 ல	பங்களிப்ைப	ெவற்றிகரமாகச்	ெசய் ள்ளீர்கள்!	



7.	�������	�����������!
	

உங்கள்	 தல்	திறந்த	 ல	பங்களிப்ைப	நீங்கள்	ெசய்தி ந்தா ம்	அல்ல
பங்களிக்க	 திய	வழிகைளத்	ேத கிறீர்கேளா	இல்ைலேயா,நீங்கள்	நடவ க்ைக
எ க்க	ஈர்க்கப்பட் ப்பதாக	நம் கிேறாம்.	உங்கள்	பங்களிப்
ஏற் க்ெகாள்ளப்படவில்ைல	என்றால்,	ஒ 	பராமரிப்பாளர்	உங்க க் 	உதவ
யற்சிக் ம்	ேபா 	நன்றி	ெசால்ல	மறக்காதீர்கள்.	திறந்த	 ல	உங்கைளப்	ேபான்ற

நபர்களால்	ெசய்யப்ப கிற :	ஒ 	சிக்கல்,	ேகாரிக்ைகைய,	க த் ைர	அல்ல
high-five	(ெவற்றிையக்	ெகாண்டாட	இ வர்,	தங்கள்	உள்ளங்ைககைள	ேமேல

க்கித்	தட் க்ெகாள் தல்).
	



������	���	�����������
�����������

	

திறந்த	 ல	உலகத்ைதப்	பற்றி	ேம ம்	அறிந் 	உங்கள்	ெசாந்த	திட்டத்ைதத்
ெதாடங்க	தயாரா ங்கள்.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



1.	������	���������	“����”
�������	“���”

	

எனேவ	திறந்த	 லத் டன்	ெதாடங் வ 	பற்றி	நீங்கள்	ேயாசித் க்
ெகாண் க்கிறீர்களா?	வாழ்த் க்கள்!	உங்கள்	பங்களிப்ைப	உலகம்
பாராட் கிற .	திறந்த	 லத்தின்	என்ன,	அைத	ஏன்	மக்கள்	ெசய்வ 	பற்றி
ேபசலாம்.
	

“திறந்த	 லம்”	என்றால்	என்ன?	
ஒ 	திட்டம்	திறந்த	 லமாக	இ க் ம்ேபா ,	அதாவ 	������
���������	���������	�������������������
�������,	��������������,	���������	�������
������������	��������.	இந்த	அ மதிகள்	திறந்த	 ல
உரிமம்	 லமாக	ெசயல்ப த்தப்ப ம்.	
திறந்த	 லம்	சக்திவாய்ந்த ,	ஏெனனில்	இ 	தத்ெத ப் க் 	தைடகைள
ைறக்கிற ,	க த் க்கைள	விைரவில்	பரப்ப	அ மதிக்கிற .	

இ 	எவ்வா 	ேவைல	ெசய்கிற 	என்பைதப்	 ரிந் ெகாள்வதற் ,	உங்கள்	நண்பர்
ஒ 	உணவ ந்த	அைழக் ம்	ெபா 	நீங்கள்	ஒ 	ெசர்ரி	ைப(பழ	அப்பம்)
ெகாண் வ கிறீர்கள்	என	கற்பைன	ெசய் 	பா ங்கள்	

எல்ேலா ம்	பழ	அப்பம்	 ைவக்கின்றனர்	(������������)	
ைப	ஒ 	ெவற்றி!	நீங்கள்	வழங்கிய	ெசய் ைறைய	அவர்கள்	ேகட்கிறார்கள்
(����������)	

ஒ 	நண்பர்,	அெலக்ஸ்,	ஒ 	இனிய	மா ப்பண்டம்	சைமயற்காரர்,
சர்க்கைரைய	 ைறக்க	ேயாசைன	ெசான்னார்	(������)	

மற்ெறா 	நண்பர்,	லிசா,	அ த்த	வாரம்	ஒ 	வி ந் க் 	அைத	உபேயாகிக்க
ேகட்கிறார்	(��������)	

ஒப்பீட்டளவில்,	ஒ 	 ய	 ல	ெசயல் ைற	ஒ 	உணவகத்திற் 	ெசன் 	ெசர்ரி
பழ	அப்பம்	ஒ 	 ண் 	உத்தரவி தல்.	நீங்கள்	பழ	அப்பம்	சாப்பிட	ஒ 	கட்டணம்
ெச த்த	ேவண் ம்,	மற் ம்	உணவகம்	ஒ ேவைள	நீங்கள்	அவர்களின்
ெசய் ைறைய	ெகா க்காமல்	ேபாகலாம்.	நீங்கள்	அவர்களின்	பழ	அப்பத்ைத
சரியாக	நகெல த் 	அைத	உங்கள்	ெசாந்த	ெபயரில்	விற்பைன	ெசய்தால்,

https://opensource.org/licenses


உணவகம்	உங்க க் 	எதிராக	நடவ க்ைக	எ க்கலாம்.	
ஏன்	மக்கள்	தங்கள்	ேவைலைய	திறந்த	 லமாக்கிறார்கள்?	

	avatar

திறந்த	 லத்ைதப்	பயன்ப த் வதற் ம்,	ஒத் ைழப்பதற் ம்	எனக் 	கிைடத்த
மிகச்	சிறப்பான	அ பவங்களில்	ஒன் ,	நான்	பல	பிரச்சைனகைள
எதிர்ெகாள் ம்	பிற	நிரலாளர்க டன்	நான்	உ வாக் ம்	உற களில்தான்
வ கிற .

—	@kentcdodds,	“திறந்த	 லத்தில்	 ைழவ 	எப்ப 	எனக் 	ஆச்சரியமாக
இ க்கிற ”	

ஒ 	நபர்	அல்ல 	அைமப் 	திட்ட	 லத்ைத	ஏன்	திறக்க	ேவண் ம்	என்பதற் 	பல
காரணங்கள்	உள்ளன.	சில	உதாரணங்கள்	பின்வ மா :	

������	�������:	திறந்த	 ல	திட்டங்கள்	உலகில்	யாரிடமி ந் ம்
மாற்றங்கைள	ஏற்கலாம்.	உதாரணமாக,	Exercism	என்ப ,	350
பங்களிப்பாளர்க டன்	உள்ள	ஒ 	நிரலாக்க	பயிற்சிபாட	தளமா ம்.	
������	�������	���������	�������:	திறந்த	 ல
திட்டங்கைள	ஏறக் ைறய	எந்த	ேநாக்கத்திற்காக ம்	பயன்ப த்தலாம்.	மற்ற
விஷயங்கைள	உ வாக்க	மக்கள்	அைத	பயன்ப த்தலாம்.
உதாரணமாக,	b2	என் 	அைழக்கப்ப ம்	ஒ 	திட்டத்தின்	ஒ 	 ைனயாகத்
வங்கிய 	ேவர்ட்பிரஸ்.	

����������������:	தவ கள்	அல்ல 	 ரண்பா க க்
எவ ம்	திறந்த	 ல	திட்டத்ைத	ஆய் 	ெசய்ய

ம்.	பல்ேகரியா	அல்ல 	ஐக்கிய	நா கள்ேபான்ற	அரசாங்கங்க க் ,
வங்கி	அல்ல 	 காதாரம்	ேபான்ற	ஒ ங் ப த்தப்பட்ட	ெதாழிற்சாைலகள்,
மற் ம்	பா காப் 	ெமன்ெபா ள்	Let’s	Encrypt	ேபான்றவற்றிற்
ெவளிப்பைடத்தன்ைம	 க்கியமான .	

திறந்த	 லம்	ெமன்ெபா க் 	மட் ம்	அல்ல.	தர 	ெதா ப் களிலி ந்
த்தகங்கள்	வைர	அைனத்ைத ம்	திறக்கலாம்.	நீங்கள்	 லத்ைதத்	திறக்க

https://github.com/kentcdodds
https://kentcdodds.com/blog/how-getting-into-open-source-has-been-awesome-for-me
https://ben.balter.com/2015/11/23/why-open-source/
https://github.com/exercism/
https://github.com/WordPress/book/blob/master/Content/Part%201/2-b2-cafelog.md
https://github.com/WordPress
https://medium.com/@bozhobg/bulgaria-got-a-law-requiring-source-98bf626cf70a
https://sourcecode.cio.gov/
https://github.com/letsencrypt


ம்	என்பதில்	க த் க்க க் 	கிட்ஹப்	Explore	என்பைதப்	பார்க்க ம்.	
திறந்த	 லம்	என்றால்	“இலவசம்”	என்றா	அர்த்தம்?	
திறந்த	 லத்தின்	மிகப்ெபரிய	சமநிைலகளில்	ஒன் ,	பணம்	ெசலவாகா
என்ப தான்.	“இ ப்பி ம்,	“இலவசம்”	என்ப 	திறந்த	 லத்தின்	ெமாத்த
மதிப்பின்	ஒ 	இைட	விைள ப்	ெபா ள்	ஆ ம்.	
திறந்த	 ல	உரிமம்	யாரா ம்	எந்த	ேநாக்கத்திற்காக ம்	உங்கள்	திட்டத்ைத
பயன்ப த்தலாம்,	மாற்றலாம்	மற் ம்	பகிர்ந் 	ெகாள்ளலாம்	என்பதால்,	திட்டங்கள்
தானாகேவ	கட்டணமின்றி	இ க்கின்றன.	Iதிட்டத்ைத	பயன்ப த்த	பணம்	ெசல
என்றால்,	யாேரா ம்	சட்ட ர்வமாக	ஒ 	நகல்	எ த் 	அதற் 	பதிலாக	இலவச
பதிப்ைப	பயன்ப த்த	 ம்.	
இதன்	விைளவாக,	ெப ம்பாலான	திறந்த	 ல	திட்டங்கள்	இலவசம்,	ஆனால்
“கட்டணமின்றி”	என்ப 	திறந்த	 ல	வைரயைறயின்	ப தியாக	இல்ைல.	திறந்த
ல	திட்டங்களளின்	வைரயைறக் 	உட்பட் ,	திறந்த	 ல	திட்டங்க க்

மைற க	வழிகாட் தல்	வழிகாட் தல்கள்	அல்ல 	இரட்ைட	உரிமம்	அல்ல
வைரய க்கப்பட்ட	அம்சங்கள்	 லம்	கட்டணம்	வ லிக்க	வழிகள்	உள்ளன.	

	

https://github.com/explore
https://github.com/explore
https://opensource.org/osd-annotated
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கிய	பதில்,	ஆம்,	பலன்	எ வாயி ம்	உங்கள்	ெசாந்த	திட்டத்ைத
ெதாடங் வ 	எப்ப 	திறந்த	 ல	ேவைல	என்பைத	அறிய	ஒ 	சிறந்த	வழியா ம்.
நீங்கள்	 ன் 	ஒ 	திட்டத்ைத	ஆதரிக்கவில்ைல	என்றால்,	மக்கள்	என்ன
ெசால்கிறார்கேளா,	அல்ல 	யாரிடமாவ 	கவனிக்கிறார்களா	என	நீங்கள்
கவைலப்படலாம்.	இ 	ேபான் 	உங்க க் 	ேதான்றினால்,	நீங்கள்	தனியாக
இல்ைல!	
திறந்த	 ல	ேவைல	என்ப 	மற்ற	பைடப்பாற்றல்	ெசயல்பா கைளப்	ேபாலேவ,	அ
எ வ 	அல்ல 	ஓவியமாக	இ ந்தா ம்.	உங்கள்	ேவைலைய	உலகத் டன்
பகிர்ந் 	ெகாள்ள	பயமாக	இ க்கலாம்,	ஆனால்	சிறந்த	விளங்க	ஒேர	வழி
பயிற்சியின்	 லம்	மட் ேம	-	உங்க க் 	ஒ 	பார்ைவயாளர்	இல்ைலெயன்றா ம்
ட.	

நீங்கள்	இன் ம்	நம்பவில்ைல	என்றால்,	உங்கள்	 றிக்ேகாள்கைளப்	பற்றி	சிந்திக்க
சிறி 	ேநரம்	ஒ க் ங்கள்.	
������	���������	��������
இலக் கள்	எைதப்	பற்றி	ேவைல	ெசய்ய	ேவண் ம்,	எைதப்	பற்றி	ெசால்ல
ேவண் ம்,	மற்றவர்களிடமி ந் 	உங்க க் 	உதவி	ேதைவ	என்பவற்ைறக்
கண் பி க்க	உத கிற .	உங்கைள	நீங்கேள	ேகட் க்	ெகாள் ங்கள்,	����
����	���������	������	��������?	

இந்த	ேகள்விக் 	ஒ 	சரியான	பதில்	இல்ைல.	நீங்கள்	ஒ 	திட்டத்திற் 	பல
இலக் கைள	அல்ல 	பல்ேவ 	இலக் க டன்	ெவவ்ேவ 	திட்டங்கைளக்
ெகாண் க்கலாம்.	
உங்க ைடய	ஒேர	 றிக்ேகாள்	உங்கள்	ேவைலைய	காட்ட	வி ம்பினால்,	நீங்கள்
பங்களிப் கைள	வி ம்பக் டா ,	ேம ம்	உங்கள்	README	இல்	ெசால்ல ம்	 ட
இ க்கலாம்.	ம றம்,	உங்க க் 	பங்களிப்பாளர்கள்	ேதைவப்பட்டால்,	ெதளிவான
ஆவணங்கள்	மீ 	ேநரத்ைத	 தலீ 	ெசய் 	 கங்களின்	வரேவற்ைபப்
ெப வீர்கள்.	
	



	avatar

ஒ 	ேநரத்தில்	நான்	தனிப்பயன்	UIAlertView	ஐ	உ வாக்கியி ந்ேதன்…	அைத
திறந்த	 லமாக	மாற்ற	 	ெசய்ேதன்.	அதனால்	நான்	அைத	சக்தி
வாய்ந்ததாக	மாற்றியைமத் 	கிட்ஹப்	க் 	பதிேவற்றி ள்ேளன்.	நான்	என்	 தல்
ஆவணத்ைத	எப்ப 	நிரலாளர்க க் 	அவர்கள்	திட்டங்களில்	அைத	பயன்ப த்த
ேவண் ெமன	விளக்கி	எ திேனன்.	இ 	ஒ 	எளிைமயான	திட்டமாக
இ ப்பதால்,	யா ம்	இைதப்	பயன்ப த்தவில்ைல,	ஆனால்	என் ைடய
பங்களிப்ைபப்	பற்றி	நான்	நன்றாகேவ	உணர்கிேறன்.

—	@mavris,	“ ய-கற்றல்	ெமன்ெபா ள்	உ வாக் நர்கள்:	ஏன்	திறந்த	 ல
நமக் 	 க்கியம்”	
உங்கள்	திட்டம்	வள ம்	ேபா ,	உங்க ைடய	ச கம்	உங்களிடமி ந் 	ெவ ம்
றியீட்ைட	தாண் 	ேம ம்	எதிர்பார்க் ம்.	சிக்கல்கைள	எதிர்ெகாண் ,
றியீட்ைட	ம பரிசீலைன	ெசய்தல்	மற் ம்	உங்கள்	திட்டத்ைத	ேமம்ப த் தல்

திறந்த	 ல	திட்டத்தில்	உள்ள	 க்கிய	பணிக ம்	ஆ ம்.	
நீங்கள்	நிரலாக் தல்	அல்லாத	பணிகளில்	ேநரம்	ெசலவி வ 	உங்கள்	திட்டத்தின்
அள 	மற் ம்	ேநாக்கம்	சார்ந் 	இ க் ம்	ேபா ,	நீங்கள்	அவர்க க்
உைரயாற்ற	ஒ 	பராமரிப்பாளராக	தயாராக	இ ங்கள்	அல்ல 	உங்க க் 	உதவ
யாைரயாவ 	அைடயாளம்	கா ங்கள்.	

�������	���	���������	������	�����������
������������	���	��������	���������,உங்க ைடய
திட்டத்தின்	உள்	ஆதாரங்கைள	வளர்த் க்ெகாள்ள	ேவண் ம்	என்பைத
உ திப்ப த்த ம்.	நீங்கள்	அறி கப்ப த்திய	பின்னர்	திட்டத்ைத	பராமரிப்பதற்
யார்	ெபா ப் 	என்பைத	நீங்கள்	அறிய	வி ம் கிறீர்கள்,	உங்கள்	ச கத் டன்
அந்தப்	பணிகைள	எவ்வா 	பகிர்ந் 	ெகாள்கிறீர்கள்	என்பைத	நீங்கள்
ெதரிந் ெகாள்ள	ேவண் ம்.	
உங்க க் 	அர்ப்பணிக்கப்பட்ட	வர 	ெசல த்	திட்டம்	அல்ல 	ெதாழில்
ன்ேனற்ற	ஆக்க	 யற்சி,	இயக்கம்	மற் ம்	ெசயல்திட்டத்திற்கான	பட்ெஜட்

ஊழியர்கள்	ேதைவப்பட்டால்,	ஆரம்பத்திேலேய	உைரயாடல்கைளத்

https://github.com/mavris
https://medium.com/rocknnull/self-taught-software-engineers-why-open-source-is-important-to-us-fe2a3473a576


ெதாடங் ங்கள்.	
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நீங்கள்	திட்டத்ைதத்	திறக்க	ஆரம்பிக் ம்	ேபா ,	உங்கள்	நிர்வாக	ெசயல் ைறகள்
உங்கள்	திட்டத்ைதச்	 ற்றி	ச கத்தின்	பங்களிப் கைள ம்	திறன்கைள ம்
க த்தில்	ெகாள் தல்	 க்கியம்.	திட்டத்தின்	 க்கிய	அம்சங்களில்	உங்கள்
வியாபாரத்தில்	பணியாற்றாத	பங்களிப்பாளர்கைள	உட்ப த்த	பயம்	ேவண்டாம்	-
றிப்பாக	அ க்க 	பங்களிப்பவர்களாக	இ ந்தால்.

—	@captainsafia,	“நீங்கள்	ஒ 	திட்டம்	திறந்த	 லமாக் கிறீர்கள்,	ம்ம்?”	
����	��������������	����������
மற்றவர்க டன்	எப்ப 	ஒத் ைழக்க	ேவண் ம்	அல்ல 	திறந்த	 ல	ேவைல	எப்ப
இயங் கிற 	என்பைத	அறிவ 	உங்கள்	இலக் 	என்றால்,	ஏற்கனேவ	இ க் ம்
திட்டத்திற் 	பங்களிப் 	ெசய் ங்கள்.	ஏற்கனேவ	நீங்கள்	பயன்ப த்த	வி ம் ம்
திட்டத்தில்	ெதாடங்க ம்.	ஒ 	திட்டத்தில்	பங்களிப் 	தட்டச் 	அல்ல
ஆவணங்கைள	பிைழத்தி த் தல்	என	எளியைமயானதாக	இ க்கலாம்.	
ஒ 	பங்களிப்பாளராக	எவ்வா 	ெதாடங் வ 	என்ப 	உங்க க்
ெதரியாவிட்டால்,	எங்கள்	திறந்த	 ல	வழிகாட் க் 	எவ்வா
பங்களிப்ப கா ங்கள்.	

https://github.com/captainsafia
https://dev.to/captainsafia/so-you-wanna-open-source-a-project-eh-5779
https://opensource.guide/ta/how-to-contribute/
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உங்க ைடய	ேவைலைய	திறக்க	சரியான	ேநரம்	என் 	எ ம்	இல்ைல.	நீங்கள்
ஒ 	ேயாசைன,	நடப்பிலி க் ம்	ேவைல,	அல்ல 	பல	ஆண் களாக	 ய	திட்டம்
என	எைத ம்	திறக்கலாம்.
ெபா வாக	ேப ைகயில்,	உங்கள்	திட்டத்ைத	நீங்கள்	மற்றவர்கள்	ேநாக் வதற்
மற் ம்	உங்கள்	ேவைலையப்	பற்றி	க த் த்	ெதரிவிப்பைத	வசதியாக
க ம்ெபா 	உங்கள்	திட்டத்ைதத்	திறக்க	ேவண் ம்.	
எந்த	கட்டத்தில்	நீங்கள்	உங்கள்	திட்டத்ைத	திறக்க	 	ெசய்தா ம்,	ஒவ்ெவா
திட்ட ம்	பின்வ ம்	ஆவணங்கள்	ேசர்க்கப்பட	ேவண் ம்:	

திறந்த	 ல	உரிமம்	
README	

பங்களிப் 	ெநறி ைறகள்	

நடத்ைத	 றியீ 	

ஒ 	பராமரிப்பாளராக,	இந்த	 கள்	எதிர்பார்ப் கைளத்	ெதாடர் ெகாள்வதற் ம்,
பங்களிப் கைள	நிர்வகிப்பதற் ம்,	எல்ேலா ைடய	சட்ட	உரிைமகைள ம்	(உங்கள்
ெசாந்த	உள்ளடங்கலாக)	பா காக் ம்.	அவர்கள்	ேநர்மைறயான	அ பவத்ைதப்
ெபற்றி ப்பதற்கான	வாய்ப் கைள	கணிசமாக	அதிகரிக்கிறார்கள்.	
உங்கள்	திட்டம்	கிட்ஹப்	இல்	இ ந்தால்,	உங்கள்	ேகாப்பகத்ைத	உங்கள்	 ல
அைடவில்	பரிந் ைரக்கப்ப ம்	ேகாப் ப்ெபயர்கள்	 லம்	கிட்ஹப்	அங்கீகரிக்க ம்,
தானாக	உங்கள்	வாசகர்க க் 	அவற்ைறப்	பரப்ப ம்	உத ம்.	

������	������	�������
திறந்த	 ல	உரிமம்	மற்றவர்கள்	பயன்ப த்தலாம்,	நகெல க்கலாம்,	மாற்றலாம்,
மற் ம்	விைள கள்	இல்லாமல்	உங்கள்	திட்டத்திற் 	மீண் ம்	பங்களிக்கலாம்	என
உத்திரவாதம்	அளிக்கிற .	இ 	ஒட்டக் ய	சட்டப் ர்வ	 ழ்நிைலகளிலி ந்
உங்கைள	பா காக்கிற .	������	���	���������	�������
���������������	������	�����������	��������.	

சட்ட	ேவைல	ேவ க்ைக	இல்ைல.	நல்ல	ெசய்தி	என்னெவனில்	உங்கள்
களஞ்சியத்தில்	ஏற்கனேவ	உரிமம்	நகெல த் 	ஒட்டலாம்.	உங்கள்	க ன

https://help.github.com/articles/open-source-licensing/#where-does-the-license-live-on-my-repository
https://help.github.com/articles/create-a-repo/#commit-your-first-change
https://help.github.com/articles/setting-guidelines-for-repository-contributors/
https://opensource.guide/ta/code-of-conduct/


உைழப்ைபப்	பா காக்க	இ 	ஒ 	நிமிடம்	மட் ேம	ஆ ம்.	

MIT,	Apache	2.0,	மற் ம்	GPLv3	மிக ம்	பிரபலமான	திறந்த	 ல	உரிமங்கள்,
ஆனால்	ேதர்ந்ெத க்க	மற்ற	வி ப்பங்கள்	ெதரி க ம்	உள்ளன.	

நீங்கள்	கிட்ஹப்	இல்	 திய	திட்டத்ைத	உ வாக் ம்ேபா ,	உரிமம்	ஒன்ைறத்
ேதர்ந்ெத க் ம்	உரிைம	உங்க க் 	உள்ள .	ஒ 	திறந்த	 ல	உரிமத்ைத
உட்ப த் வ 	உங்கள்	கிட்ஹப்	திட்டத்ைத	திறந்த	 லமாக் ம்.	

	உரிமம்
ேதர்ந்ெத

ஒ 	திறந்த	 ல	திட்டத்ைத	நிர்வகிப்பதற்கான	சட்ட	அம்சங்கைளப்	பற்றி	நீங்கள்
மற்ற	ேகள்விகைள	அல்ல 	கவைலையப்	ெபற்றி க்கிறீர்கள்	என்றால்,	நாங்கள்
உங்கள்	பா காப்பிற் 	உள்ேளாம்.	

README	எ வ 	

README	கள்	உங்கள்	திட்டத்ைத	எவ்வா 	பயன்ப த் வ 	என்பைத
விளக்க ம்.	உங்கள்	திட்டப்பணிக க்கான	காரணத்ைத ம்	உங்கள்	பயனர்கள்
என்ன	ெசய்யலாம்	என்பைத ம்	அைவ	விளக் ம்.	
உங்கள்	README	இல்	பின்வ ம்	ேகள்விக க் 	பதிலளிக்க	 யற்சி	ெசய்க:	

இந்த	திட்டம்	என்ன	ெசய்கிற ?	

ஏன்	இந்த	திட்டம்	பய ள்ளதாக	இ க் ம்?	
நான்	எப்ப 	ெதாடங் வ ?	

எனக் 	உதவி	ேதைவப்பட்டால்,	எங்கி ந் 	உதவி	கிைடக் ம்?	
நீங்கள்	பங்களிப் கைள	எவ்வா 	ைகயா கிறீர்கள்,	திட்டத்தின்	இலக் கள்
என்ன,	உரிமங்கள்	மற் ம்	பண் க் 	பற்றிய	தகவல்கள்	ேபான்ற	மற்ற
ேகள்விக க் 	பதிலளிக்க	உங்கள்	README	ஐ	பயன்ப த்தலாம்.
பங்களிப் கைள	ஏற் க்ெகாள்ள	வி ம்பவில்ைல	என்றால்,	அல்ல 	உங்கள்	திட்டம்
இன் ம்	தயாரிப் க் 	தயாராக	இல்ைல	என்றால்,	இந்த	தகவைல	கீேழ	எ த ம்.	

https://choosealicense.com/licenses/mit/
https://choosealicense.com/licenses/apache-2.0/
https://choosealicense.com/licenses/gpl-3.0/
https://choosealicense.com/
https://opensource.guide/ta/legal/
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சிறந்த	ஆவணங்கள்	என்றால்	அதிக	பயனர்கள்,	 ைறவான	ஆதர
ேகாரிக்ைகக ம்,	அதிக	பங்களிப்பாளர்கள்	ஆ ம்.	(…)	உங்கள்	வாசகர்கள்
நீங்கள்	இல்ைல	என்பைத	நிைனவில்	ெகாள் ங்கள்.	 ற்றி ம்	மா பட்ட
அ பவங்கைளக்	ெகாண்ட	ஒ 	திட்டத்திற் 	வந்தவர்கள்	இ க்கிறார்கள்.

—	@tracymakes,	“எ ம்	உங்கள்	ெசாற்கள்	ப க்கப்படேவண் ெமன
(காெணாளி)”	
சில	ேநரங்களில்,	மக்கள்	ஒ 	README	எ வைதத்	தவிர்ப்பதால்,	திட்டம்

வைடயாத ேபால்	அவர்கள்	உணர்கிறார்கள்	அல்ல 	பங்களிப் கைள
வி ம்பவில்ைல.	இைவ	ஒவ்ெவான் ம்	எ த	மிக ம்	நல்ல	காரணங்கள்.	
ேம ம்	உத்ேவகம்	ெப வதற்காக,	@18F	இன்	“README	கைள
வாசிக்கக் யதாக	ெசய்தல்”	or	@PurpleBooth’s	README
வார்ப் 	 ைமயான	README	எ வதற் 	பயன்ப த்த ம்.	

நீங்கள்	 ல	அைடவில்	ஒ 	README	ேகாப்ைப	ேசர்க் ம்ேபா ,	கிட்ஹப்	தானாக
களஞ்சியத்தின்	 கப் 	பக்கத்தில்	காண்பிக் ம்.	
������	����������	����������	��������
உங்கள்	திட்டத்தில்	பங்ெக க்க	எப்ப 	உங்கள்	பார்ைவயாளர்க க் 	ஒ
CONTRIBUTING	ேகாப் 	ெசால்கிற .	உதாரணமாக,	நீங்கள்	இதில்	பின்வ ம்
தகவல்கைளக்	ெகாண் க்கலாம்:	

ஒ 	பிைழ	அறிக்ைகைய	எவ்வா 	பதி 	ெசய்யலாம்	(சிக்கல்	மற் ம்	இ
ேகாரிக்ைக	வார்ப் க்கைள	பயன்ப த்தி	 யற்சி	ெசய் ங்கள்)	
ஒ 	 திய	அம்சத்ைத	எப்ப 	பரிந் ைரப்ப
எப்ப 	உங்கள்	 ழைல	அைமப்ப 	மற் ம்	ேசாதைனகள்	ஓட் வ

ெதாழில் ட்ப	விவரங்க டன்	 தலாக,	பங்களிப்பிற்கான	உங்கள்
எதிர்பார்ப் கைள	ெதாடர் ெகாள்வதற்கான	ஒ 	வாய்ப்பாக	உள்ள :	

நீங்கள்	ேத ம்	பங்களிப் 	வைககள்

https://github.com/tracymakes
https://www.youtube.com/watch?v=8LiV759Bje0&list=PLmV2D6sIiX3U03qc-FPXgLFGFkccCEtfv&index=10
https://github.com/18F
https://pages.18f.gov/open-source-guide/making-readmes-readable/
https://pages.18f.gov/open-source-guide/making-readmes-readable/
https://pages.18f.gov/open-source-guide/making-readmes-readable/
https://github.com/PurpleBooth
https://gist.github.com/PurpleBooth/109311bb0361f32d87a2
https://gist.github.com/PurpleBooth/109311bb0361f32d87a2
https://github.com/blog/2111-issue-and-pull-request-templates


திட்டத்திற்கான	உங்கள்	ெசயல்	திட்டம்	அல்ல 	பார்ைவ
எப்ப 	பங்களிப்பாளர்கள்	உங்க டன்	ெதாடர் 	ெகாள்ள	ேவண் ம்	(அல்ல
டா )	

ஒ 	இரக்கம்	உள்ள,	நட் ரீதியான	ெதானிையப்	பயன்ப த்தி,	பங்களிப்பிற்கான
றிப்பிட்ட	பரிந் ைரகைள	வழங் தல்	(ஆவணங்கள்	எ தல்	அல்ல

வைலத்தளமாக் தல்	ேபான்றைவ)	 கங்கள்	வரேவற் 	மற் ம்	பங்ேகற்க
ஆர்வ ைடயைவயாக	இ ப்பதால்	நீண்ட	 ரம்	ெசல்லலாம்.	
உதாரணமாக,	ஆக் வ்	அட்மின்	அதன்	பங்களிப் 	வழிகாட் 	உடன்
ெதாடங் கிற :	

தலில்,	ஆக் வ்	அட்மி க் 	பங்களிக்க	க தியதற் 	நன்றி.	ஆக் வ்	அட்மின்
ேபான்ற	ஒ 	ெபரிய	க விைய	உ வாக்கிய 	உங்கைள	ேபான்ற	மக்கள்	தான்.	

உங்கள்	திட்டத்தின்	ஆரம்ப	கட்டங்களில்,	உங்கள்	CONTRIBUTING	ேகாப்
எளியதாக	இ க்கலாம்.	பிைழகள்	அல்ல 	ேகாப் ப்	பிரச்சிைனகள்,	மற் ம்	எந்த
ஒ 	ெதாழில் ட்ப	ேதைவகள்	(ேசாதைனகள்	ேபான்றைவ)	பங்களிப்ைபச்	ெசய்வ
றித் 	 காரளிப்ப 	எப்ேபா 	என்பைத	நீங்கள்	எப்ெபா ம்	விளக்க

ேவண் ம்.	
காலப்ேபாக்கில்,	உங்கள்	பங்களிப் க்	ேகாப்பில்	நீங்கள்	அ க்க 	ேகட்கப்ப ம்
ேகள்விகள்	ேசர்க்கப்படலாம்.	இந்த	தகவைல	எ வ 	 ைறவான	மக்கள்
உங்கைள	மீண் ம்	அேத	ேகள்விகைள	ேகட்க	ேவண் ம்	என்பதா ம்.	
உங்கள்	பங்களிப் க்	ேகாப்ைப	எ வதற் 	அதிக
உதவிக்காக,	@nayafia	இன்	பங்களிப் 	வழிகாட்
வார்ப் 	அல்ல 	@mozilla’s	“எப்ப 	ஒ 	CONTRIBUTING.md
உ வாக்க ம்”	என	பார்க்க ம்.	

உங்கள்	README	லி ந் 	உங்கள்	பங்களிப் 	ேகாப்பிைன	இைணக்க,
அதிகமாேனார்	அைதப்	பார்க்கிறார்கள்.	நீங்கள்	ஒ 	பங்களிப் 	ேகாப் 	உங்கள்
திட்டத்தின்	களஞ்சியத்தில்	ைவக் ம்ேபா ,	உங்கள்	பங்களிப்பாளர்	ஒ 	சிக்கல்
உ வாக் ம்	ேபா 	அல்ல 	ஒ 	மி திக்	ேகாரிக்ைகையத்	திறக் ம்	ேபா
கிட்ஹப்	தானாகேவ	ேகாப்பில்	இைணக்கப்ப ம்	

https://github.com/activeadmin/activeadmin/
https://github.com/activeadmin/activeadmin/blob/master/CONTRIBUTING.md
https://github.com/nayafia
https://github.com/nayafia/contributing-template/blob/master/CONTRIBUTING-template.md
https://github.com/mozilla
https://mozillascience.github.io/working-open-workshop/contributing/
https://mozillascience.github.io/working-open-workshop/contributing/
https://mozillascience.github.io/working-open-workshop/contributing/
https://mozillascience.github.io/working-open-workshop/contributing/
https://help.github.com/articles/setting-guidelines-for-repository-contributors/


	பங்களிப்
ெநறி ைறகள்
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ஏதாவ 	ஒ 	விதத்தில்	 ஷ்பிரேயாகம்	என்பைத	ஒ 	பயனராகேவா	அல்ல 	ஒ
பராமளிப்பளாராக	ஒ 	காரணியாக	எப்ப 	இ க்க	ேவண் ெமன்பைத	விளக்க
யற்சிக் ம்ேபாேதா	அல்ல 	ஒ 	பயனராக	…	ஒ 	எளிய	ேகள்விையக்

ேகட் ம்ேபாேதா	நாம்	அைனவ ம்	அ பவங்கள்	சந்தித்தி க்கிேறாம்.	(…)	ஒ
நடத்ைத	ெநறி ைற	எளிதில்	 றிப்பிடப்பட்ட	மற் ம்	இைணக்கக் ய
ஆவணமாகிற ,	இ 	உங்கள்	 வான 	மிக ம்	ஆக்க ர்வமான
ெசாற்ெபாழி கைள	மிக ம்	தீவிரமாக	எ த் க்ெகாள்வைத	காட் கிற .

—	@mlynch,	“திறந்த	 லத்ைத	ஒ 	மகிழ்ச்சியான	இடமாக	அைமத்தல்”	

இ தியாக,	உங்கள்	திட்டத்தின்	பங்ேகற்பாளர்க க் 	நடத்ைதக்கான	விதிகைள
அைமப்பதற் 	ஒ 	நடத்ைத	ெநறி ைற	உத கிற .	ஒ 	ச கம்	அல்ல
நி வனத்திற்கான	திறந்த	 ல	திட்டத்ைத	நீங்கள்	ெதாடங்கினால்,	இ
றிப்பாக	மதிப் மிக்க .	பராமரிப்பாளராக	உங்கள்	அ த்தத்ைத	 ைறக் ம்

ஆேராக்கியமான,	ஆக்க ர்வமான	ச க	நடத்ைதக் 	ஒ 	நடத்ைத	ெநறி ைற
உங்க க் 	உத கிற .	

ேம ம்	தகவ க் ,	எங்கள்	நடத்ைத	வழிகாட் .	

https://github.com/mlynch
https://medium.com/ionic-and-the-mobile-web/making-open-source-a-happier-place-3b90d254f5f
https://opensource.guide/ta/code-of-conduct/


தலாக	பங்ேகற்பாளர்கள்	������	நடந் 	ெகாள்ள	ேவண் ம்	என	நீங்கள்
எதிர்பார்க்கிறீர்கள்,	ஒ 	ெநறி ைற	 றியீ 	 ட	இந்த	எதிர்பார்ப் கைள	யா க்
எப்ேபா 	உபேயாகிக்கப்ப ம்,	மற் ம்	ஒ 	மீறல்	ஏற்ப மானால்	என்ன	ெசய்ய
ேவண் ம்	என்பைத	விவரிக்க	 ைனகிற .	

திறந்த	 ல	உரிமங்கைளப்	ேபாலேவ,	நடத்ைத	ெநறி ைறக க்கான
தரநிைலக ம்	உள்ளன,	எனேவ	நீங்கள்	ெசாந்தமாக	எ த
ேவண் யதில்ைல.	பங்களிப்பாளரின்	உடன்ப க்ைக	என்ப ,	40,000	திறந்த	 ல
திட்டங்க க் பயன்ப த் கின்ற	ஒ 	ெநறி ைற	 றியீடா ம்,	 ெபர்னீஸ்,
ெரயில்ஸ்	மற் ம்	ஸ்விஃப்ட்	உட்பட.	நீங்கள்	பயன்ப த் ம்	உைர	எ வாக
இ ந்தா ம்,	ேதைவயான	ேபா 	உங்கள்	நடத்ைத	ெநறி ைற
ெசயல்ப த் வதற் 	நீங்கள்	தயாராக	இ க்க	ேவண் ம்.	

உைரைய	ேநர யாக	உங்கள்	களஞ்சியத்தில்	CODE_OF_CONDUCT	ேகாப்பில்
ஒட் க.	உங்கள்	திட்டத்தின்	ேகாப்பகத்தில்	 ல	அைடவில்	ேகாப்ைப
ைவத்தி ங்கள்,	அைத	எளிதாக	கண் பி க்கலாம்,	ேம ம்	அைத	README
இலி ந் 	இைணக்க ம்.	

https://contributor-covenant.org/
https://contributor-covenant.org/adopters/
https://contributor-covenant.org/adopters/
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வணிகச்	சின்னம்	என்ப 	ஒ 	கவர்ச்சி ள்ள	 த்திைர	அல்ல 	திட்டப்பணி
ெபயைர	விட	அதிகம்.	நீங்கள்	உங்கள்	திட்டத்ைதப்	பற்றி	என்ன	ேப கிறீர்கள்,
மற் ம்	நீங்கள்	உங்கள்	ெசய்தி டன்	யாைர	ெசன்றைடகிறீர்கள்	என்ப 	தான்.

������	�������	���������������
நிைனவில்	எளிதான	ஒ 	ெபயைரத்	ேதர்ந்ெத த் ,	திட்டம்	என்ன	ெசய்வெதன்
சில	ேயாசைனகள்	ெதரிவியிங்கள்.	உதாரணத்திற் :	

ெசன்ட்ரி	தகர்ெவாலி	அறிக்ைகக்காக	ெசயலிகைள	கண்காணிக்கிற 	

தின்	ஒ 	ேவகமான	மற் ம்	எளிைமயான	 பி	வைல	ேசைவயகம்	
ஏற்கனேவ	இ க் ம்	திட்டத்தின்	மீ 	நீங்கள்	கட் ெய ப்பினால்,	 ன்ெனாட்டாக
தங்கள்	ெபயைரப்	பயன்ப த்தி	உங்கள்	திட்டம்	என்ன	என்பைத
ெதளி ப த் வதற் 	உதவலாம்	(எ த் க்காட்டாக,	node-fetch	window.fetch	ஐ
Node.js	க் 	ெகாண் 	வ கிற ).	

ெதளி 	எல்லாவற்றிற் ம்	ேமலான .	சிேலைட	ேபச் 	ேவ க்ைகயான ,	ஆனால்
சில	நைகச் ைவகைள	நீங்கள்	ேவ பட்ட	கலாச்சாரங்க டன்	அல்ல 	ேவ பட்ட
அ பவங்க டன்	மக்க க் 	ெமாழிெபயர்க்க	 யா 	என்பைத	நிைனவில்
ெகாள்க.	உங்கள்	சாத்தியமான	சில	பயனர்கள்	நி வன	ஊழியர்களாக
இ க்கலாம்:	ேவைலயில்	உங்கள்	திட்டத்ைத	விளக்க	அவர்க க் 	நீங்கள்
சங்கடத்ைத	உண்டாக்க	ேவண்டாம்!	
�����	��������������	����������
இேத	ேபான்ற	ெபயரில்	திறந்த	 ல	திட்டங்க க்கான	சரிபார்க்க ம்,	 றிப்பாக
நீங்கள்	ஒேர	ெமாழிைய	அல்ல 	 ற் ச் ழைலப்	பகிர்ந் 	ெகாள் ம்	ெபா .
பிரபலமான	ஒ 	திட்டத்தி டன்	உங்கள்	ெபயர்	ேமற்ெபா ந் தல்	இ ந்தால்,
உங்கள்	பார்ைவயாளர்கைள	 ழப்பக் ம்.	

வைலத்தளம்,	கீச் 	ைகப்பி 	அல்ல 	உங்கள்	திட்டத்ைத	பிரதிநிதித் வப்ப த் ம்
பிற	பண் கைள	நீங்கள்	வி ம்பினால்,	நீங்கள்	வி ம் ம்	ெபயர்கைள	ெபறலாம்
என்பைத	உ திப்ப த்த ம்.	நீங்கள்	இன் ம்	அவற்ைற	பயன்ப த்த

https://github.com/getsentry/sentry
https://github.com/macournoyer/thin
https://github.com/bitinn/node-fetch
http://ivantomic.com/projects/ospnc/


வி ம்பவில்ைல	என்றால்	 ட,	மன	அைமதிக்காக	இப்ேபா 	அந்த	ெபயர்கைள
ைவத்தி க்க ம்.	
உங்கள்	திட்டத்தின்	ெபயர்	எந்த	வர்த்தக	 த்திைரகளி ம்	மீறவில்ைல	என்பைத
உ திப்ப த்திக்	ெகாள் ங்கள்.	ஒ 	நி வனம்	பின்னர்	உங்கள்	திட்டத்ைத
நீக் மா 	ேகட்கலாம்	அல்ல 	உங்க க் 	எதிரான	சட்ட	நடவ க்ைக	எ க்கலாம்.
அ 	ஆபத் க் 	மதிப் 	இல்ைல.	

வர்த்தக	 த்திைர	ேமாதல்க க் 	WIPO	 ேளாபல்	பிராண்ட்
ேடட்டாேபஸ்சரிபார்க்கலாம்.	நீங்கள்	ஒ 	நி வனத்தில்	இ ந்தால்,	இதில்
உங்கள்	சட்ட	 	உங்க க் 	உத ம்.	
இ தியாக,	உங்கள்	திட்டத்தின்	ெபயைர	 ளில்	ேத ங்கள்.	மக்கள்	உங்கள்
திட்டத்ைத	எளிதில்	கண் பி க்க	 மா?	ேவ 	எைதயாவ 	நீங்கள்	காண
வி ம்பாதைவ	ேதடல்	 களில்	ேதான் கிறதா?	
எப்ப 	எ வ 	(மற் ம்	நிரலாக் தல்)	உங்கள்	நி வனஅைடயாளத்ைத
பாதிக்கிற !	
உங்கள்	திட்டத்தின்	வாழ்நாள்	 வதி ம்,	நீங்கள்	நிைறய	எ வீர்கள்:
README	கள்,	பயிற்சிகள்,	ச கம்	ஆவணங்கள்,	சிக்கல்க க் 	பதிலளித்தல்,
சில	ேவைளகளில்	ெசய்திமடல்கள்	மற் ம்	அஞ்சல்	பட் யல்கள்.	
இ 	உத்திேயாக ர்வ	ஆவணமாக்கல்	அல்ல 	ஒ 	தற்காலிக	மின்னஞ்சலாக
இ ந்தா ம்,	உங்கள்	எ த் 	பாணி	உங்கள்	திட்டத்தின்	நி வனஅைடயாளத்தின்
ஒ 	ப தியா ம்.	உங்கள்	பார்ைவயாளர்களிடம்	நீங்கள்	எப்ப 	நடந் ெகாள்வீர்கள்
என்பைத ம்,	நீங்கள்	அறிவிக்க	வி ம் ம்	ெதானி	அ தானா	என்பைத ம்
கவனி ங்கள்.	

	avatar

நான்	மின்னஞ்சல்	பட் யலி ள்ள	ஒவ்ெவா 	பிரியி ம்	ஈ பட	 யன்ேறன்,
மாதிரியான	நடத்ைதகைள	காட் வ ,	மக்களிடம்	பரிவாக	இ ப்ப ,	அவர்களின்
பிரச்சிைனகைள	தீவிரமாக	எ த் க்	ெகாண் ,	ஒட் ெமாத்தமாக	உதவ
யற்சித்ேதன்.	சிறி 	காலத்திற் 	பிற ,	மக்கள்	ேகள்விகைள	மட் ம்	ேகட்க

https://instantdomainsearch.com/
http://www.wipo.int/branddb/en/
http://www.wipo.int/branddb/en/
https://opensource.guide/ta/legal/


மாட்டார்கள்,	ஆனால்	பதி டன்	உதவி	ெசய்வார்கள்,	நான்	 தாக	மகி ம்
அளவிற் ,	என்	பாணிைய	ைநயாண் 	ெசய்வார்கள்.
—	@janl	க ச் பி,	“நிைலயான	திறந்த	 லம்”	பற்றி	

கனிவான,	உள்ளடக்கிய	ெமாழி	(ஒற்ைற	நபைரக்	 றிப்பி ம்	ேபா ம்	“அவர்கள்”
ேபான்றைவ)	உங்கள்	திட்டத்ைத	 திய	பங்களிப்பாளர்க க் 	வரேவற்பதாக	உணர
ைவக் ம்.	எளிைமயான	ெமாழிைய	கைடபி ங்கள்,	உங்கள்	வாசகர்களில்
பல க் 	ஆங்கிலம்	தாய்ெமாழியாக	இல்லாமலி க்கலாம்.	
நீங்கள்	வார்த்ைதகைள	எப்ப 	எ கிறீர்கேளா	அப்ப ேய,	உங்கள்	 றியீட் 	பாணி
உங்கள்	திட்டத்தின்	நிைலயக	அைடயாள	ப தியாக ம்
மா ம்.	Angularமற் ம்	jQuery	இரண் ம்	க ைமயான	 றியீட் 	 ைற	மற் ம்
வழிகாட் தல்கள்	உள்ள	திட்டங்க க்கான	உதாரணங்களா ம்.	
நீங்கள்	ெதாடங் ம்	ெபா ேத,	உங்கள்	திட்டத்திற் 	ஒ 	பாணி	வழிகாட் 	எ த
ேதைவயில்ைல,	மற் ம்	நீங்கள்	எப்ப ம்	உங்கள்	திட்டத்தில்	ேவ 	 றியீட்
பாணிைய	ஒ ங்கிைணத் 	அ பவிக்கலாம்.	ஆனால்	உங்கள்	எ த் 	மற் ம்
றியீட் 	நைட	எப்ப 	பல்ேவ 	வைகயான	மக்கைள	கவர்ந்தி க்க	அல்ல

ஊக்கப்ப த்தலாம்	என்பைத	நீங்கள்	எதிர்பார்க்க	ேவண் ம்.	உங்கள்	திட்டத்தின்
ஆரம்ப	கட்டங்கள்	நீங்கள்	பார்க்க	வி ம் ம்	 ன்ேனா கைள	அைமக் ம்
வாய்ப்பாக	இ க் ம்.	

https://github.com/janl
https://github.com/apache/couchdb
https://writing.jan.io/2015/11/20/sustainable-open-source.html
https://github.com/johnpapa/angular-styleguide
https://contribute.jquery.org/style-guide/js/
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உங்கள்	திட்டத்ைதத்	திறக்க	தயாரா?	உதவிக் 	ஒ 	பட் யல்	இங்ேக.	அைனத்
ெபட் கைள ம்	சரிபார்க்க ம்?	நீங்கள்	ெசல்ல	தயாராக	உள்ளீர்கள்!	“ெவளியி ”
என்பைதக்	ெசா க்க ம்	பின் 	உங்கைள	நீங்கேள	தட் க்ெகா த் 	ெகாள்ள ம்.	
�������������	

����������	������	���	�����������	LICENSE
�������	������������	

����������	��������	��������	(README,
CONTRIBUTING,	CODE_OF_CONDUCT)	
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Code	
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https://help.github.com/articles/making-a-private-repository-public/


���	������	�����	��������)	
������	

நீங்கள்	ஒ 	தனிநபர்	என்றால்:	
நீங்கள்	சட்ட	 ைற டன்	ேபசினீர்கள்	மற் ம்	/	அல்ல 	உங்கள்	நி வனத்தின்
ஐபி	மற் ம்	திறந்த	 லக்	ெகாள்ைககள்	அறிந் 	ெகாண் ர்கள்	(நீங்கள்
எங்காவ 	ஒ 	ஊழியராக	இ ந்தால்)	

�������	���	��������	������	��������
���������:	

������	����	���������	�������	�����������	
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������	
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�����������������	(��������������
�����������,	�����������	�������	�������
���	������������	��������)	
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உங்க ைடய	 தல்	திட்டத்ைத	திறந் 	ைவப்பதில்	வாழ்த் க்கள்.	பலன்
எ வாயி ம்,	ெபா வில்	ேவைல	ெசய்வ 	ச தாயத்திற் 	ஒ 	பரி .	ஒவ்ெவா
அ க ம்,	க த் 	ெதரிவிக்க ம்,	ேகாரிக்ைக	வி க்க ம்,	நீங்களாக ம்,
மற்றவர்க க்காக ம்	கற் க்ெகாள்ள ம்	வளர ம்	வாய்ப் கைள
உ வாக் கிறீர்கள்.
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மகிழ்ச்சியான	பயனர்களின்	ைககளில்	த வதன்	 லம்	உங்கள்	திறந்த	 ல
திட்டத்ைத	வளர	உத ங்கள்.	
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நீங்கள்	ஒ 	திறந்த	 ல	திட்டத்ைத	ெதாடங் ம்	ெபா ேத	ஊக் விக்க	ேவண் ம்
என் 	எந்த	விதி ம்	இல்ைல.	திறந்த	 லத்தில்	பணியாற் வதற் 	பல

ைமயைடக் ய	காரணங்கள்	உள்ளன,	அைவ	பிரபலத் வத்திற்காக
இல்ைல.	உங்கள்	திறந்த	 ல	திட்டத்ைத	கண் பி த் ப்	பயன்ப த் வதற்
மற்றவர்கைள	நம் வதற் ப்	பதிலாக,	உங்களின்	க ன	உைழப்ைபப்	பற்றி
வார்த்ைதகைளப்	பரப்ப	ேவண் ம்!
	



2.	������	����������
�����������

உங்கள்	திட்டத்ைத	ஊக் விப்பதற்கான	உண்ைமயான	பணிையத்
ெதாடங் வதற் 	 ன்,	நீங்கள்	என்ன	ெசய்ய	ேவண் ம்	என்பைத	விளக்க ம்,
ஏன்	 க்கியம்	என்பைத	விளக்க ம்	 ம்.

உங்கள்	திட்டம்	வித்தியாசமானதா	அல்ல 	 வாரஸ்யமானதா?	நீங்கள்	ஏன்	அைத
உ வாக்கினீர்கள்?	இந்த	ேகள்விக க் 	பதில்	அளிப்ப ,	உங்கள்	திட்டத்தின்
க்கியத் வத்ைத	நீங்கள்	பரப் வதற் 	உத ம்.	

பயனர்கள்	பயனர்களாக	ஈ ப வைத	நிைனவில்	ெகாள் ங்கள்,	இ தியில்
பங்களிப்பாளர்களாகி	வி கிறார்கள்,	ஏெனன்றால்	உங்கள்	திட்டம்	அவர்க க்
ஒ 	சிக்கைல	தீர்க்கிற .	உங்கள்	திட்டத்தின்	ெசய்தி	மற் ம்	மதிப்ைபப்	பற்றி
நீங்கள்	சிந்திக் ம்ேபா ,	��������	�������
����������������	வி ம் ம்	கண்ணா 	வில்ைல	 லம்	அவற்ைறப்
பார்க்க	 யற்சி	ெசய் ங்கள்.	
எ த் க்காட்டாக,	@robb	வைரபடவியல்,	ஏன்	பய ள்ளதாக	இ க் ம்
என்பைதப்	பற்றிய	ெதளிவான	 றியீ கைளப்	பயன்ப த் கிறார்:	

வைரபடவியல்	README
ஒ 	ஆழமான	ெசய்திக் ,	ெமாஸில்லாவின்“ஆ ைம	மற் ம்	பாைதகள்”	பயனர்
நபர்கைள	உ வாக் வதற்கான	பயிற்சிையப்	பார்க்க ம்.	

https://github.com/robb
https://github.com/robb/Cartography
https://mozillascience.github.io/working-open-workshop/personas_pathways/
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உங்கள்	திட்டம்	ெதாடர்பாக	மக்கைள	ஊக் விப்பதற் ம்	மக்கைள
ட் க்காட்ட ம்	ஒ 	தனித் வமான	“ கப் ”	URL	உங்க க் 	ேதைவ.

உங்க க் 	ஒ 	ஆடம்பரமான	வார்ப் 	ெவளிேய	ெதறித்தேலா	அல்ல 	ஒ
திரளம்	ெபயர்	 ட	ேதைவயில்ைல,	ஆனால்	உங்கள்	திட்டம்	ஒ 	ைமய	 ள்ளியாக
ேவண் ம்.
—	பீட்டர்	 ப்பர்	&	ராபர்ட்	ெநய்மான்,	“உங்கள்	 றியீ 	பற்றி	வார்த்ைத	எவ்வா
பரப் வ ”	

ஒ 	ெபயைரக்	 றிப்பி வதன்	 லம்	மக்கள்	உங்கள்	திட்டத்ைத	கண் பி த் ,
நிைனவில்	ைவக்க	உத ங்கள்.	

������	������	����������	���	�������	��������
��������.	ஒ 	கீச்சர்	ைகப்பி ,	கிட்ஹப்	URL,	அல்ல 	IRC	ேசனல்	உங்கள்
திட்டத்ைத	மக்கள்	 ட் க்காட்ட	ஒ 	 லபமான	வழி.	Tஇந்த	நிைலயங்கள்	உங்கள்
திட்டத்தின்	வளர்ந் 	வ ம்	ச கத்ைத	 ட் வதற் 	ஒ 	இடத்ைத ம்
ெகா க்கின்றன.	

இன் ம்	உங்கள்	திட்டத்திற்கான	நிைலயங்கள்	அைமக்க	வி ம்பவில்ைல	என்றால்,
நீங்கள்	ெசய் ம்	அைனத்ைத ம்	உங்கள்	ெசாந்த	கீச்சர்	அல்ல 	கிட்ஹப்
ைகப்பி கைள	விளம்பரப்ப த்த ம்.	உங்கள்	கீச்சர்	அல்ல 	கிட்ஹப்	ைகப்பி கைள
ேமம்ப த் வ ,	உங்கைள	ெதாடர் ெகாள்வ 	அல்ல 	உங்கள்	ேவைலைய
எவ்வா 	பின்பற் வ 	என்பைத	மக்கள்	அறிவர்.	ஒ 	சந்திப் 	அல்ல 	நிகழ்வில்
நீங்கள்	ேபசினால்,	உங்கள்	ெதாடர் 	தகவல்கள்	உங்கள்	ஆ ைமக்	 றிப் 	அல்ல
விளக்கக்காட்சிகளில்	ேசர்க்கப்பட் ள்ளதா	என்பைத	உ திப்ப த்திக்
ெகாள் ங்கள்.	

https://hacks.mozilla.org/2013/05/how-to-spread-the-word-about-your-code/


	avatar

அந்த	ஆரம்ப	நாட்களில்	நான்	ெசய்த	ஒ 	தவ 	(…)	திட்டம்	ஒ 	கீச்சர்	கணக்
ெதாடங்கவில்ைல.	ஒ 	திட்டம்	பற்றி	மக்கள்	நிகழ்நிைலப்ப த்த	உத வ டன்
ெதாடர்ந் 	மக்கைள	திட்டத்திற் 	அம்பலப்ப த்த	கீச்சர்	ஒ 	சிறந்த	வழி.

—	@nathanmarz,	“History	of	Apache	Storm	and	Lessons	Learned”	

������	��������������	�����������
��������������.	ெதளிவான	ஆவணங்கள்	மற் ம்	பயிற்சிக டன்
இைணந்தி க் ம்	ேபா ,	ஒ 	வைலத்தளம்	உங்கள்	திட்டத்ைத	நட் 	ரீதியாக ம்
எளிதாக ம்	ெசல்ல ம்	ெசய்கிற .	ஒ 	வைலத்தளம்	இ ப்பதால்,	உங்கள்	திட்டம்
ெசயலில்	இ ப்பைதக்	 றிக்கிற ,	இ 	உங்கள்	பார்ைவயாளர்கைள	மிக ம்
வசதியாக	உணர	ைவக் ம்.	உங்கள்	திட்டத்ைத	எவ்வா 	பயன்ப த் வ 	என்ப
றித்த	ேயாசைனகைள	வழங் வதற் 	உதாரணங்கள்	வழங்க ம்.	

@adrianholovaty,	 ஜாங்ேகாவின்	இைண-பைடப்பாளி,	ஒ
வைலத்தளம்	“�������	�����	���������
�������������	�����	������	������”	என் 	 றினார்.	

கிட்ஹப்	இல்	உங்கள்	திட்டம்	host	ெசய்யப்பட் ந்தால்,	எளிதாக	ஒ
வைலத்தளத்ைத	உ வாக்க	கிட்ஹப்
பக்கங்கள்	பயன்ப த்தலாம்.	ேயாமன்,	ேவக்ரன்ட்,	மற் ம்	மி ல்ேமன்	சிறப்பான,
விரிவான	வைலத்தளங்களின்	சில	உதாரணங்கள்	ஆ ம்.	

https://github.com/nathanmarz
http://nathanmarz.com/blog/history-of-apache-storm-and-lessons-learned.html
https://news.ycombinator.com/item?id=7531689
https://pages.github.com/
http://yeoman.io/
https://www.vagrantup.com/
https://middlemanapp.com/
https://github.com/showcases/github-pages-examples


	ேவக்ரன்ட்
கப் ப்பக்கம்

இப்ேபா 	உங்கள்	திட்டத்திற்கான	ெசய்திையக்	ெகாண் க்கிேறாம்,	உங்கள்
திட்டத்ைத	மக்கள்	கண் பி க்க	எளிய	வழி,	அங் 	ெசன் ,	உங்கள்
பார்ைவயாளர்க டன்	ேபச ம்!	
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இயங்கைல	விஞ்சியி ப் 	விைரவில்	வார்த்ைதைய	பகிர	மற் ம்	பரவ	ஒ 	சிறந்த
வழி.	இயங்கைல	தடங்கைளப்	பயன்ப த்தி,	மிக	அதிகமான	பார்ைவயாளர்கைள
அைடய	உங்க க் 	வாய்ப் 	உள்ள .	

உங்கள்	பார்ைவயாளர்கைள	அைடய,	ஏற்கனேவ	இ க் ம்	இயங்கைல
ச கங்கைள ம்	தளங்கைள ம்	பயன்ப த்தி	ெகாள் ங்கள்.	உங்கள்	திறந்த	 ல
திட்டம்	ஒ 	ெமன்ெபா ள்	திட்டமாக	இ ந்தால்,	உங்கள்	பார்ைவயாளர்கைள
ஒ ேவைள	ஸ்டாக்	ஓவர்ஃப்ேளா,	ெரட் ட்,	ஹாக்கர்	நி ஸ்,	or	ேகாராஆகியவற்றில்
நீங்கள்	காணலாம்.	உங்கள்	ேவைலயினால்	மக்கள்	மிக ம்	பயன்	அைட ம்	அல்ல
உற்சாகமாக	இ க்க	ேவண் ம்	என	நிைனக் ம்	தடங்கைள	கண்டறி ங்கள்.	

	avatar

ஒவ்ெவா 	நிரலி ம்	மிக ம்	 றிப்பிட்ட	ெசயல்களால்	பயனர்களின்	ஒ
ப தியினர்	மட் ேம	பயன்	ெப வார்கள்.	 ந்தவைர	பல	நபர்க க் 	மின்
அஞ்சல்	 ப்ைபகள்	அ ப்பாதீர்கள்.	அதற் 	பதிலாக,	உங்கள்	திட்டத்ைத	பற்றி
ெதரிந் 	ெகாள் ம்	ச கங்க க் 	உங்கள்	 யற்சிகைள	இலக்காகக்
ெகாள் ங்கள்.
—	@pazdera,	“திறந்த	 ல	திட்டங்க க்கான	சந்ைதப்ப த்தல்”	
உங்கள்	திட்டத்ைத	ெபா த்தமான	வழிகளில்	பகிர்ந் 	ெகாள்ள	வழிகைளக்	காண

மா	என்பைதக்	காண ம்:	

�����������	������	���	����������	�������
���������	�������	������������.	சில	ேநரங்களில்,
நீங்கள்	ேநர யாக	உங்கள்	திட்டத்ைத	ஊக் விக்க	ேவண் யதில்ைல.	உங்கள்
திட்டமான 	ைபத்தாைனப்	பயன்ப த் ம்	தர 	விஞ்ஞானிக க்

https://stackoverflow.com/
https://www.reddit.com/
https://news.ycombinator.com/
https://www.quora.com/
https://github.com/pazdera
https://radek.io/2015/09/28/marketing-for-open-source-projects-3/


சரியான 	என்றால்,	ைபத்தான்	தர 	அறிவியலாளைர	அறிந்
ெகாள் ங்கள்.	மக்கள்	உங்க க் த்	ெதரிந்தால்,	உங்கள்	ேவைலையப்	பற்றி
ேப வதற் ம்,	பகிர்ந் 	ெகாள்வதற் ம்	வாய்ப் கள்	இயற்ைகயாக	எ ம்.	
������	���������	�����������	�������
��������������	���������	�����������.	உங்கள்
திட்டத்தின்	இலக் 	பார்ைவயாளர்களில்	வி ம்	நபர்கைள	ெதாடர் ைடய
க த் க்களம்	 லம்	ேதடலாம்.	அவர்களின்	ேகள்விக் 	பதில்	மற் ம்
உத்தமமான	வழிைய	கண் பி க்க ம்,	தக்க	சமயத்தில்	ஒ 	தீர்வாக	உங்கள்
திட்டத்ைத	பரிந் ைரக்க ம்.	

��������������	���������.	உங்கைள ம்	உங்கள்
ேவைல ம்	ஒ 	பார்ைவயாள க் ,	அத டன்	ெதாடர் ைடயதாக ம்
வாரசியமாக ம்	இ க் ம்ப 	அறி கப்ப த்த ம்.	உங்கள்	திட்டத்தில்

இ ந் 	யார்	பயனைடயலாம்	என	நீங்கள்	நிைனப்பைதப்	பற்றி	 றிப்பிட ம்.
Tவாக்கியத்ைத	 க்க	 யற்சிக் ம்	ேபா :	“���	�������
���������	Y-	�	�����	�������������	X-����
������	�����	������������”.	ெவ மேன	உங்கள்
ேவைலைய	ஊக் விப்பைத	விட,	மற்றவர்களின்	க த் க்கைளக்	ேகட்
ம ெமாழி	 ங்கள்.	

ெபா வாக,	மற்றவர்களிடம்	எதிர்	உதவி	ேகட் ம்	 ன் ,	உத வதில்	கவனம்
ெச த் ங்கள்.	யா ம்	எளிதாக	ஒ 	திட்டத்ைத	இயங்கைலயில்	ஊக் விக்க

ம்	என்பதால்,	 ச்சல்	நிைறய	இ க் ம்.	 ட்டத்தில்	இ ந் 	தனித் 	நிற்க,
மக்களிடம்	நீங்கள்	எைத	வி ம் கிறீர்கள்	என் 	மட் மல்லாமல்,	நீங்கள்	யார்
என்பைத ம்	 ற ம்.	
யா ம்	கவனத்ைத	ஈர்க்காவிட்டால்	அல்ல 	உங்கள்	ஆரம்ப	 யற்சிக க்
பதிலளிக்காவிட்டால்,	மனந்தளர	ேவண்டாம்!	ெப ம்பாலான	திட்டங்கைள
அறி கப்ப த்த	மாதங்கள்	அல்ல 	ஆண் கள்	ஆகலாம்.	நீங்கள்	 தல்
ைறயாக	பதிைலப்	ெபறவில்ைலெயனில்,	ேவ 	தந்திேராபாயத்ைத
யற்சிக்க ம்	அல்ல 	மற்றவர்களின்	ேவைலக் 	மதிப் 	ேசர்க்க	வழிகைளத்

ேத ங்கள்.	உங்கள்	திட்டத்ைத	ேமம்ப த்த	மற் ம்	 வக்க	ேநரம்	மற் ம்
அர்ப்பணிப் 	ஆகியவற்ைற	எ க் ம்.	
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	ெபா
ேபச்

டக்கைல	நிகழ் கள்	பார்ைவயாளர்க க் 	 திய	திட்டங்கைள
ேமம்ப த் வதற்கான	ஒ 	பிரபலமான	வழியா ம்.	ஈ பட் ள்ள
பார்ைவயாளர்கைள	அைடய	மற் ம்	ஆழமான	மனித	இைணப் கைள	உ வாக்க
அ 	ஒ 	சிறந்த	வழி,	 றிப்பாக	நீங்கள்	நிரலாளர்கைள	அைடவதில்	ஆர்வமாக
இ ந்தால்.	
நீங்கள்	ெபா 	ேபச்சிற் 	 தி 	என்றால்,	உங்கள்	திட்டத்தின்	ெமாழி	அல்ல
ற் ச் ழல்	ெதாடர்பான	உள் ர்	சந்திப்ைபக்	கண் பி ப்பதன்	 லம்

ெதாடங்க ம்.	

https://speaking.io/


	avatar

நான்	PyCon	ெசல்வ 	பற்றி	சிறி 	பதற்றமாக	இ ந்த .	நான்	ஒ 	ேபச்
ெகா க்கவி ந்ேதன்,	நான்	அங் 	ஒ 	சிலைர	மட் ேம	ெதரிந் 	ெகாள்ள
ேபாகிேறன்,	நான்	ஒ 	 	வாரத்திற் 	ேபாகிேறன்.	(…)	நான்	கவைலப்பட
ேதைவயில்ைல.	PyCon	அற் தமாக	இ ந்த !	(…)	எல்ேலா ம்	நம்ப யாத
நட் ட ம்	மற் ம்	ெவளிப்பைடயாக ம்	இ ந்தனால்,	நான்	மற்றவர்களிடம்
ேபசாமல்	இ ந்த	ேநரம்	என்ப 	மிக ம்	அரிதாக	இ ந்த !

—	@jhamrick,	“நான்	கவைலப்ப வைத	நி த்தி	PyCon	மீ 	ேநசம்
ெகாண்ேடன்”	

நீங்கள்	 ன் 	ஒ 	நிகழ்வில்	ேபசிய	அ பவம்	இல்ைலெயன்றால்,	பதற்ற	உணர்
ற்றி ம்	சாதாரணமான !	உங்கள்	ேவைலையப்	பற்றி	உண்ைமயிேலேய	ேகட்க

வி ம் வதால்	உங்கள்	பார்ைவயாளர்கள்	அங் 	இ ப்பைத	நிைனவில்
ைவ ங்கள்.	
உங்கள்	ேபச்ைச	எ ம்ேபா ,	உங்கள்	பார்ைவயாளர்க க்
வாரசியமானவற்ைற ம்,	மதிப்ைப	ெகா ப்பைத ம்	கவனத்தில்	ெகாள்ள ம்.

உங்கள்	ெமாழி	நட் 	மற் ம்	அ கக் யதாக	ைவ ங்கள்.	 ன்னைக ங்கள்,
வாசி ங்கள்,	ேகளிக்ைக	ெகாள் ங்கள்.	

https://github.com/jhamrick
http://www.jesshamrick.com/2014/04/18/how-i-learned-to-stop-worrying-and-love-pycon/


	avatar

உங்கள்	உைரையத்	ெதாடங் ம்ேபா ,	உங்கள்	தைலப் 	என்னவாக	இ ந்தா ம்
சரி,	உங்கள்	உைரைய	ஒ 	கைதயாக	நீங்கள்	பார்த்தால்,	அைத	மக்க க் க்

ம்ெபா 	உத ம்.

—	ேலனா	ெரய்ன்ஹார்ட்,	“ஒ 	ெதாழில் ட்ப	மாநா 	ேபச் 	தயாரித்தல்	மற் ம்
எ தவ 	எப்ப ”	

நீங்கள்	தயாராக	இ ந்தால்,	உங்கள்	திட்டத்ைத	ேமம்ப த்த	மாநாட் ல்	ேப ங்கள்.
மாநா கள்	பலைரச்	ெசன்றைடய	உத ம்,	சில	ேநரங்களில்	உலகம்	 வ ம்.	
உங்கள்	ெமாழி	அல்ல 	 ற் ச் ழல்	ெதாடர்பான	 றிப்பிட்ட	மாநா கைளப்
பா ங்கள்.	உங்கள்	ேபச் க் 	 ன்,	மாநாட் ல்	கலந் ைரயாடைலப்	ேப வதற்
உங்கள்	உைரையச்	 க்கமாக	ஆரா ங்கள்,	மாநாட் ல்	ேப வதற்கான	வாய்ப் கள்
அதிகரிக் ம்.	மாநாட் ன்	ேபச்சாளர்கைளப்	பார்த் 	நீங்கள்	உங்கள்
பார்ைவயாளர்கைள	உணர்வீர்கள்.	

http://wunder.schoenaberselten.com/2016/02/16/how-to-prepare-and-write-a-tech-conference-talk/


	avatar

நான்	JSConf	மக்க க் 	மிக	ேநர்த்தியாக	எ திேனன்	மற் ம்	அவற்ைற
JSConf	ஐேராப்பிய	ஒன்றியத்தில்	வழங் வதற் 	எனக் 	ஒ 	ேநரம்	ெகா க்க
அவர்கைள	ெகஞ்சிேனன்.	(…)	நான்	மிக ம்	பயந்ேதன்,	ஆ 	மாதங்க க்
நான்	ேவைல	ெசய் 	வந்த	இந்த	விஷயத்ைத	விளக்கிேனன்.	(…)	 	ேநர ம்
நான்	ேயாசித் க்	ெகாண் ந்ேதன்,	அட	கட ேள.நான்	இங்ேக	என்ன
ெசய்கிேறன்?

—	@ry,	“Node.js	இன்	வரலா ”	(video)	

https://github.com/ry
https://www.youtube.com/watch?v=SAc0vQCC6UQ&t=24m57s
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ேமேல	ேகா ட் ள்ள	உத்திகைளத்	தவிர்த் ,	உங்கள்	திட்டத்தில்	பங்ெக க்க
மற் ம்	பங்களிக்க	மக்கைள	அைழப்பதற்கான	சிறந்த	வழி	அவர்களின்
திட்டங்கைள	பகிர்ந் 	மற் ம்	பங்களிக்க	ேவண் ம்.
தியவர்க க் 	உதவி,	வளங்கைள	பகிர்தல்,	மற்றவர்களின்	திட்டங்க க்
சிந்தைனக் ரிய	பங்களிப் கைள	ெசய்வ 	ஆகியைவ	ேநர்மைறயான	நற்ெபயைர
உ வாக்க	உத ம்.	திறந்த	 ல	ச தாயத்தில்	ெசயலில்	உள்ள	உ ப்பினராக
இ ப்பதால்,	உங்கள்	ேவைலக் 	மக்கள்	 ழைலக்	ெகாண் ப்பார்கள்,	ேம ம்
உங்கள்	திட்டத்ைத	கவனத்தில்	எ த் ,	பகிர்ந் 	ெகாள்ளலாம்.	மற்ற	திறந்த	 ல
திட்டங்க டனான	உறைவ	வளர்ப்பதன்	 லம்	உத்திேயாக ர்வ	 ட் க்க க்
வழிவ க்கலாம்.	

	avatar

ஒேர	காரணம்	urlib3	என்ப 	மிக ம்	பிரபலமான	 ன்றாம்-தரப் 	ைபத்தான்
லகம்,	ஏெனனில்	இ 	ேகாரிக்ைககளின்	ப தியாக	உள்ள .

—	@shazow,	“உங்கள்	திறந்த	 ல	திட்டத்ைத	எவ்வா 	வளர்த் க்	ெகாள்வ ”	

உங்கள்	நற்ெபயைரத்	ெதாடங் வதற் 	என் ம்	 ன்னதாகேவா	அல்ல 	மிக ம்
தாமதமாக	இல்ைல.	நீங்கள்	ஏற்கனேவ	உங்கள்	ெசாந்த	திட்டத்ைத
ஆரம்பித்தி ந்தா ம்,	மற்றவர்க க் 	உதவ	வழிகைளத்	ேத ங்கள்.	

பார்ைவயாளர்கைள	உ வாக் வதற் 	ஒேர	இரவில்	தீர் 	இல்ைல.
நம்பிக்ைகைய ம்	மற்றவர்க ைடய	மரியாைதைய ம்	ெபற் க்ெகாள்வ 	ேநரம்
எ க் ம்,	உங்கள்	நற்ெபயைரக்	கட் 	 க்கா .	

https://github.com/shazow
https://about.sourcegraph.com/blog/how-to-make-your-open-source-project-thrive-with-andrey-petrov/


	avatar

2011ன்	ெதாடக்கத்தில்	 தல் ைறயாக	PhantomJS	ெவளியிடப்பட்ட .	(…)
நான்	வழக்கமான	வழிகளில்	வார்த்ைதைய	பரப்பிேனன்:	நான்	அைத	பற்றி
கீச்சிேனன்,	நான்	அைத	ைவத் 	ெசய்ய	 ம்	விஷயங்கைள	இ ைககள்
எ தினார்,	நான்	சந்திப் கள்	பல்ேவ 	விவாதங்களின்	ேபா 	அைத
றிப்பிட் ள்ேளன்.	அ 	2014	ல்	நன் 	அறியப்பட்டேபா ,	அைதப்	பற்றி

விளக்கங்கைளத்	தரத்	ெதாடங்கிேனன்.

—	@ariya,	“பராமரிப்பாளர்	கைதகள்”	

https://github.com/ariya
https://github.com/open-source/stories/ariya
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உங்கள்	திறந்த	 ல	திட்டத்ைத	மக்கள்	கவனிக்க	 ன்	நீண்ட	ேநரம்	எ க்கலாம்.
பரவாயில்ைல!	மிக	பிரபலமான	சில	திட்டங்கள்	இன் 	அதிக	அளவில்
நடவ க்ைககைள	எட் வதற் 	பல	ஆண் கள்	எ த்தன.	உங்கள்	திட்டம்
தன்னிச்ைசயாக	 கழ்	ெப ம்	என் 	நம் வதற் ப்	பதிலாக	உற கைள
ேமம்ப த்தவதில்	கவனம்	ெச த் ங்கள்.	ெபா ைமயாக	இ ங்கள்,	உங்கள்
ேவைலையப்	பாராட் பவர்க டன்	பகிர்ந் 	ெகாள் ங்கள்.
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உங்கள்	திட்டத்ைத	மக்க க் 	பயன்ப த்த ம்,	பங்களிக்க ம்,
ஊக்கப்ப த்த ம்	ஒ 	ச கத்ைத	உ வாக் ங்கள்.	
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நீங்கள்	உங்கள்	திட்டத்ைதத்	ெதாடங்கினீர்கள்,	நீங்கள்	வார்த்ைத	பரப்பி
வ கிறீர்கள்,	அைத	பார்க்கிறார்கள்.	அற் தம்!	இப்ேபா ,	அவர்கைள	எப்ப க்
அ காைமயில்	ைவத்தி ப்ப ?

ஒ 	வரேவற் 	ச கம்	உங்கள்	திட்டத்தின்	வ ங்கால	மற் ம்	 கழ்	 தலீ 	ஆ ம்.
உங்கள்	திட்டம்	அதன்	 தல்	பங்களிப்ைபப்	பார்க்க	ஆரம்பித்தால்,	ஆரம்ப
பங்களிப்பாளர்க க் 	ஒ 	ேநர்மைறயான	அ பவத்ைத	வழங் வதன்	 லம்
ெதாடங்க ம்,	ேம ம்	அவர்கள்	மீண் ம்	வ வைத	எளிதாக்க ம்	ெசய் ங்கள்.	
������	��������	���	��������
உங்கள்	திட்டத்தின்	ச கத்ைதப்	பற்றி	சிந்திக்க	ஒ
வழி	@MikeMcQuaidபங்களிப்பாளர்	வ ழலி	என	அைழக்கிறார்.:	

பங்களிப்பாளர்	வ ழலி
நீங்கள்	உங்கள்	ச கத்ைத	உ வாக் ம்ேபா ,	வ ழலியின்	(ஒ 	சாத்தியமான
பயனர்)	ஒ வைர	ேகாட்பாட்டளவில்	கீழ்தளத்திற் 	(ெசய க்க ள்ள
பராமரிப்பாளராக)	எப்ப க்	ெகாண் 	வரலாம்	என் 	க ங்கள்.	பங்களிப்பவர்
அ பவத்தின்	ஒவ்ெவா 	கட்டத்தி ம்	உராய் கைள	 ைறப்பேத	உங்கள்
றிக்ேகாள்.	மக்கள்	எளிதாக	ெவற்றி	கா ம்ேபா ,	அவர்கள்	இன் ம்	ெசய்ய

https://github.com/MikeMcQuaid
https://mikemcquaid.com/2018/08/14/the-open-source-contributor-funnel-why-people-dont-contribute-to-your-open-source-project/


ஊக்கமளிக் ம்.	

உங்கள்	ஆவணங்க டன்	ெதாடங்க ம்:	
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������	�������.	ஒ 	ேதாழைமயான	README	மற் ம்
ெதளிவான	 றியீ 	எ த் க்காட் கள்	உங்கள்	திட்டத்தில்	ெதாடங் வதற்
எவ க் ம்	எளிதாக	இ க் ம்.	
உங்களின்	CONTRIBUTING	ேகாப் 	உங்கள்	சிக்கல்கைள	 ப்பித்த
நிைலயில்	ைவத்தி ப்பதன்	 லம்,	������	���������
��������	������	������������������.	

கிட்ஹப்	இன்	2017	திறந்த	 ல	க த்தாய் 	மிகப்ெபரிய	பிரச்சைனயாக
ைமயைடயாத	அல்ல 	 ழப்பமான	ஆவணமாக்கைலக்	திறந்த	 ல

பயனர்க க் 	உள்ள 	என	காட் ய .	நல்ல	ஆவணங்கள்	உங்கள்	திட்டத் டன்
ெதாடர் ெகாள்வதற் 	மக்கைள	வரேவற்கின்ற .	இ தியில்,	யாராவ 	ஒ
சிக்கைலத்	அல்ல 	இ 	ேகாரிக்ைகைய	திறக்கலாம்.	இந்த	பரஸ்பரங்கைளப்
பயன்ப த்தி	அவற்ைற	வ ழலின்	கீழ்	வைர	நகர்த் வதற்கான	வாய்ப்பாக
பயன்ப த்த ம்.	
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�����	������������!	ஒேர	ஒ 	எதிர்மைற	அ பவமான
ஒ வைர	ம ப ம்	தி ம்பி	வர	வி ம்பாமல்	ெசய் வி ம்.	
��������	���������.	ஒ 	மாதம்	தங்கள்	பிரச்சைனக் 	நீங்கள்
பதிலளிக்கவில்ைல	என்றால்	அவர்கள்	ஏற்கனேவ	உங்கள்	திட்டத்ைத
மறந் விட	வாய்ப் கள்	உள்ளன.	
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��������.பல	பங்களிப்பாளர்கள்	ஒ 	பிைழ	அறிக்ைக	அல்ல 	சி
பிைழத்தி த்தத் டன்	ெதாடங் கின்றனர்.	ஒ 	திட்டத்திற் 	பங்களிக்க	பல
வழிகள்	உள்ளன.	மக்கள்	எவ்வா 	உதவ	வி ம் கிறார்கேளா	அவ்வாேற
உதவட் ம்.	

�������	��������	���	����������
���������,	அவர்கள்	க த்திற் 	நன்றி	ெதரிவிக்க ம்	ஏன்	இ
திட்டத்தின்	ேநாக்கத்திற் 	ஏன்	ெபா ந்தவில்ைல	என,	ஆவணத் டன்
(இ ந்தால்)	 ட் க்காட்ட ம்.	

https://opensource.guide/ta/starting-a-project/#readme-எழுதுவது
https://opensource.guide/ta/starting-a-project/#readme-எழுதுவது
https://opensource.guide/ta/starting-a-project/#உங்கள்-பங்களிப்பு-வழிமுறைகளை-எழுதுதல்
https://opensource.guide/ta/starting-a-project/#உங்கள்-பங்களிப்பு-வழிமுறைகளை-எழுதுதல்
https://opensource.guide/ta/starting-a-project/#உங்கள்-பங்களிப்பு-வழிமுறைகளை-எழுதுதல்
http://opensourcesurvey.org/2017/
http://opensourcesurvey.org/2017/
http://opensourcesurvey.org/2017/
https://opensource.guide/ta/how-to-contribute/#பங்களிப்பதின்-அர்த்தம்-என்ன
https://opensource.guide/ta/best-practices/#இல்லை-என-சொல்ல-கற்றல்
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திறந்த	 லத்திற்கான	பங்களிப் 	சில க் 	மற்றவர்கைளவிட	எளிதான .
ஏேத ம்	தவ 	ெசய் வி ேமா	அல்ல 	ெபா த்தமற்றதாக	இல்ைல	என்ற
எவேர ம்	 ச்சலி வார்கேளா	என்ற	அச்சம்	நிைறய	இ க்கிற .	(…)
பங்களிப்பாளர்கள்	மிக ம்	 ைறந்த	ெதாழில் ட்ப	திறைம	(ஆவணங்கள்,	வைல
உள்ளடக்கம்	 ைறத் 	மதிப்பிடல்	 தலியன)	பங்களிக்க	ஒ 	இடத்ைத
வழங் வதன்	 லம்	நீங்கள்	ெபரி ம்	அந்த	கவைலகள்	 ைறக்க	 ம்.

—	@mikeal,	“நவீன	திறந்த	 லத்தில்	ஒ 	பங்களிப் 	தளத்ைத	வளர்ப்ப ”	

ெப ம்பாலான	திறந்த	 ல	பங்களிப்பாளர்கள்	“தற்காலிக	பங்களிப்பாளர்கள்”:	ஒ
திட்டத்தில்	பங்களித்தவர்கள்	எப்ேபாதாவ 	மட் ேம.	ஒ 	சாதாரண
பங்களிப்பாள க் 	உங்கள்	திட்டத்தின்ேபா 	ேவகத்ைத	அதிகரிக்க	ேநரம்
கிைடக்காமல்	ேபாகலாம்,	எனேவ	உங்கள்	ேவைலைய	எளிதில்	பங்களிக்க	உத ம்.	
பிற	பங்களிப்பாளர்கைள	உற்சாகப்ப த் வ 	உங்க க் 	ஒ 	 தலீ 	ஆ ம்.
நீங்கள்	உற்சாகமாக	பணி ரி ம்	உங்கள்	ெபரிய	ரசிகர்கைள	அதிகப்ப த் ம்ேபா ,
எல்லாவற்ைற ம்	நீங்கேள	ெசய்வதற்கான	அ த்தம்	 ைறகிற .	
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நீங்கள்	யாைர ம்	ெதரியாத	இடத்தில்	(ெதாழில் ட்ப-)	நிகழ்வில்	எப்ேபாதாவ
இ ந்தி க்கிறீர்களா,	ஆனால்	எல்ேலா ம்	 க்களில்	நின் க்ெகாண் 	பைழய
நண்பர்கைளப்	ேபால்	அரட்ைட	அ க்கிறார்களா?	(…)	Nஇப்ேபா 	நீங்கள்	ஒ
திறந்த	 ல	திட்டத்தில்	பங்களிப் 	ெசய்ய	வி ம் கிறீர்கள்	என் 	கற்பைன

https://github.com/mikeal
https://opensource.com/life/16/5/growing-contributor-base-modern-open-source


ெசய் ங்கள்,	ஆனால்	இ 	ஏன்	அல்ல 	எப்ப 	நடக்கிற 	என்பைத	நீங்கள்
பார்க்கவில்ைல.
—	@janl,	“நிைலயான	திறந்த	 லம்”	

நீங்கள்	ஒ 	 திய	திட்டத்ைத	ெதாடங் ம்ேபா ,	உங்கள்	ேவைலையத்	தனிப்பட்ட
ைறயில்	ைவத்தி க்க	இய ம்.	உங்கள்	ெசயல் ைறைய	ெபா வில்

ஆவணப்ப த் ம்ேபா ,	திறந்த	 ல	திட்டங்கள்	ெசழித்ேதாங் ம்.	
விடயங்கைள	எ ம்ேபா ,	ஒவ்ெவா 	அ யி ம்	அதிகமானவர்கள்
பங்ேகற்பார்கள்.	நீங்கள்	உங்க க் த்	ெதரியாத	ஒன்றில்	உங்க க் 	உதவி
கிைடக்கலாம்.	
விடயங்கைள	எ வ 	ெவ ம்	ெதாழில் ட்ப	ஆவணங்கைள	விட	அதிகமான .
எந்த	ேநரத்தி ம்	உங்கள்	திட்டத்ைத	விவாதித் 	அல்ல 	தனிப்பட்ட	 ைறயில்
கலந் ைரயா வ 	எப்ேபா 	ேவண் மானா ம்	நீங்கள்	உணரலாம்,	அைத
ெபா ெவளியில்	ைவக்கலாமா	என் 	உங்கைள	நீங்கேள	ேக ங்கள்.	

உங்கள்	திட்டத்தின்	திட்ட	வைரபடம்,	நீங்கள்	ேத கிற	பங்களிப் கள்,
பங்களிப் கைள	மதிப்பாய் 	ெசய்தல்	அல்ல 	நீங்கள்	ஏன்	சில	 கைள
எ த்தீர்கள்	என்பைத	பற்றி	ெவளிப்பைடயாக	இ ங்கள்.	
பல	பயனர்கள்	அேத	சிக்கலில்	இயங் வைத	நீங்கள்	கண்டால்,	README	இல்
பதில்கைள	ஆவணப்ப த்த ம்.	
சந்திப் க க் ,	உங்கள்	 றிப் கள்	அல்ல 	எ த் க்காட் கைள	ஒ
ெபா த்தமான	விவகாரத்தில்	ெவளியி ங்கள்.	ெவளிப்பைடயான	இந்த
மட்டத்திலி ந் 	நீங்கள்	ெப ம்	பின் ட்டம்	உங்க க் 	ஆச்சரியமாக
இ க்கலாம்.	

எல்லாவற்ைற ம்	ஆவணப்ப த் வ 	என்ப 	நீங்கள்	ெசய் ம்	ேவைலக் ம்
ெபா ந் ம்.	உங்கள்	திட்டத்திற் 	ஒ 	கணிசமான	 ப்பிப்ைப	நீங்கள்
ெசய்தி ந்தால்,	அைத	ஒ 	மி திக்	ேகாரிக்ைக டன்	ேபாட் ,	அைத	பணி
ன்ேனற்றத்தில்	(WIP)	என் 	 றிக்க ம்.	அந்த	வழியில்,	பிற	மக்கள்

ஆரம்பத்தில்	இ ந்ேத	ெசயல் ைறயில்	ஈ பட் 	உணர	 ம்.	
���������	��������
நீங்கள்	உங்கள்	திட்டத்ைத	ஊக் விக்க,	மக்கள்	உங்க க் 	க த் 	ெதரிவிக்க
ேவண் ம்.	விஷயங்கள்	எவ்வா 	ேவைல	ெசய்கின்றன	என்பைதப்	பற்றிய
ேகள்விகள்	இ க்கலாம்	அல்ல 	ெதாடங் வதற் 	உதவி	ேதைவப்படலாம்.	

யாராவ 	ஒ 	சிக்கைலப்	பதி ெசய்தால்,	இ 	ேகாரிக்ைகைய	சமர்ப்பித்தால்
அல்ல 	உங்கள்	திட்டத்ைதப்	பற்றிய	ேகள்விைய	ேகட்டால்,	பதிலளிக் ம்

https://github.com/janl
https://writing.jan.io/2015/11/20/sustainable-open-source.html
https://opensource.guide/ta/finding-users


யற்சிைய	ேமற்ெகாள் ங்கள்.	நீங்கள்	விைரவாக	பதிலளிக் ம்ேபா ,	அவர்கள்
ஒ 	உைரயாடலின்	ப தியாக	இ ப்பதாக	மக்கள்	உண வார்கள்,	ேம ம்	அவர்கள்
பங் 	ெப வதில்	ஆர்வம்	காட் வார்கள்.	
நீங்கள்	ேகாரிக்ைகைய	உடன யாக	மதிப்பாய் 	ெசய்யாவிட்டா ம்,	ஆரம்பத்தில்
அைத	ஒப் க்	ெகாள் தல்	என்ப 	பங்களிப்ைப	அதிகரிக்க
உத கிற .	மி ல்ேமன்இ 	ேகாரிக்ைகக் 	@tdreyno	இவ்வா 	பதிலளித்தார்:	

மி ல்ேமன்	இ 	ேகாரிக்ைக
ஒ 	ேமாசில்லா	ஆய் 	48	மணி	ேநரத்திற் ள்	 றியீட் 	மதிப்பீ கைளப்	ெபற்ற
பங்களிப்பாளர்கள்	மிக	அதிகமான	எண்ணிக்ைகயில்	தி ம்பினர்	மற் ம்	மீண் ம்
பங்களிப் 	ெசய்தனர்	என் 	கண்டறிந்த .	

உங்கள்	திட்டத்ைதப்	பற்றிய	உைரயாடல்கள்,	இைணயம்	 வ ம்	பிற	இடங்களில்
ஸ்ேடக்	ஓவர்ஃப்ேளா,	ட்விட்டர்	அல்ல 	ெர ட்	ேபான்றைவகளில்	நடக்கலாம்.	இந்த
இடங்களில்	சில	அறிவிப் கைள	நீங்கள்	அைமக்கலாம்,	எனேவ	யாராவ 	உங்கள்
திட்டத்ைத	 றிப்பி ைகயில்	விழிப் ட்டப்ப வீர்கள்.	

������	������������	�����	������	���	����
����������
உங்கள்	ச தாயத்ைத	ஒன் 	ேசர்ப்பதற்கான	இடம்	ெகா ப்பதற் 	இரண்
காரணங்களா ம்.	
தல்	காரணம்	அவர்க க்காக.	ஒ வ க்ெகா வர்	ெதரிந் ெகாள்ள

உத ங்கள்.	ெபா வான	நலன்கைளக்	ெகாண்ட	மக்கள்	தவிர்க்கவியலாமல்

https://github.com/middleman/middleman/pull/1466
https://github.com/tdreyno
https://docs.google.com/presentation/d/1hsJLv1ieSqtXBzd5YZusY-mB8e1VJzaeOmh8Q4VeMio/edit#slide=id.g43d857af8_0177


அைதப்	பற்றி	ேபச	ஒ 	இடம்	ேவண் ம்.	ெதாடர் 	ெபா வி ம்	மற் ம்
அ கத்தக்க	வைகயி ம்	இ க் ம்	ேபா ,	எவரா ம்	 ந்ைதய	காப்பகங்கைள
ப த் 	ேவகமாக	பங் 	ெபற	 ம்.	
இரண்டாவ 	காரணம்	உங்க க்காக.	உங்கள்	திட்டத்ைதப்	பற்றி	ேப வதற்
ெபா 	மக்க க் 	ெபா ெவளியில்	இடம்	ெகா க்கவில்ைல	என்றால்,	அவர்கள்
உங்கைள	ேநர யாக	ெதாடர் ெகாள்வார்கள்.	ெதாடக்கத்தில்,	இ 	தனிப்பட்ட
ெசய்திக க் 	பதிலளிக் ம்	ேபா 	“இ 	ஒ 	 ைற”	மட் ேம	என	எளிதானதாக
ேதான்றலாம்.	ஆனால்	காலப்ேபாக்கில்,	 றிப்பாக	உங்கள்	திட்டம்	பிரபலமாகி
விட்டால்,	நீங்கள்	ேசார்வாக	உண வீர்கள்.	தனிப்பட்ட	 ைறயில்	உங்கள்
திட்டத்ைதப்	பற்றி	மக்க டன்	ெதாடர் 	ெகாள்வதற்கான	 ண் தைல
எதிர்க்க ம்.	அதற் 	பதிலாக,	ஒ 	நியமிக்கப்பட்ட	ெபா 	அைலத்தடத்திற்
அவர்கைள	வழிநடத் ங்கள்.	

உங்கள்	வைலப்பதிவில்	ேநர யாகேவா	அல்ல 	க த் 	ெதரிவிப்பதற்ேகா
பதிலளிப்பதற் ப்	பதிலாக,	மக்கைள	திறந்த	சிக்க க் 	வழிகாட் வைதப்ேபால
ெபா 	தகவல்ெதாடர் 	மிக ம்	எளி .	நீங்கள்	ஒ 	அஞ்சல்	பட் யைல
அைமக்கலாம்	அல்ல 	ஒ 	ட்விட்டர்	கணக்ைக	உ வாக்கலாம்,	ஸ்லாக்	அல்ல
ஐ.ஆர்.சி	ேசனல்	உங்கள்	திட்டத்ைத	பற்றி	ேப வதற் .	அல்ல 	ேமேல	 றிய
அைனத்ைத ம்	 யற்சி	ெசய்யலாம்!	
ெபர்னீஸ்	காப்ஸ்	ச தாய	உ ப்பினர்க க் 	உதவ	ஒவ்ெவா 	வார ம்	அ வலக

ேநரங்கைள	ஒ க்கி	ைவக்கிற :	

ச கத்திற் 	உதவி	மற் ம்	வழிநடத் தைல	வழங் வதற்காக	ஒவ்ெவா
வார ம்	காப்ஸ்	ேநரத்ைத	ஒ க்கி ள்ள .	காப்ஸ்	பராமரிப்பாளர்கள்	 றிப்பாக
திதாக	பணி ரி ம்	பணியாளர்க டன்	பணி ரிவதற் 	அர்ப்பணிக்கப்பட்ட
ேநரத்ைத	ஒ க்கி,	PR	க க் 	உத வ ,	 திய	அம்சங்கைளப்	பற்றி
கலந் ைரயாட	ஒப் க்	ெகாண்டனர்.	

ெபா 	ெதாடர் க் 	 றிப்பிடத்தக்க	விதிவிலக் கள்:	1)	பா காப் 	பிரச்சிைனகள்
மற் ம்	2)	உணர்ச்சிமிக்க	நடத்ைத	ெநறி ைறகளின்	கட் 	மீ ைககள்.	இந்த
சிக்கல்கைளத்	தனிப்பட்ட	 ைறயில்	ெதரிவிக்க	மக்க க் 	எப்ேபா ம்	ஒ 	வழி
இ க்க	ேவண் ம்.	நீங்கள்	உங்கள்	தனிப்பட்ட	மின்னஞ்சல்	பயன்ப த்த
வி ம்பவில்ைல	என்றால்,	ஒ 	பிரத்ேயக	மின்னஞ்சல்	 கவரிைய	அைமக்கலாம்.		
	

https://github.com/kubernetes/kops#getting-involved
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ச கங்கள்	மிக ம்	சக்திவாய்ந்தைவ.	அந்த	சக்தி	உங்க க்
ஆசீர்வாதமாகேவா	சாபமாகேவா	இ க்கலாம்,	அைத	எவ்வா 	ெசயலாட்சி
ெசய்கிேறாம்	என்பைதப்	ெபா த் .	உங்கள்	திட்டத்தின்	ச கம்	வள ம்	ேபா ,
கட் மானத்திற் 	ஒ 	சக்தியாக	உத வதற்கான	வழிகளாக	இ க் ம்,
அழிக் ம்	வழியாக	அல்ல.
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எந்தெவா 	பிரபலமான	திட்ட ம்	தவிர்க்க	 யாமல்	தீங் 	விைளவிக் ம்
நபர்கைள	ஈர்க் ம்.	அவர்கள்	ேதைவயற்ற	விவாதங்கைளத்	ெதாடங்கலாம்,
அற்பமான	அம்சங்கள்	மீ 	விவாதிக்கலாம்	அல்ல 	மற்றவர்க க் 	ெதால்ைல
தரலாம்.	

இந்த	வைகயான	மக்களிடம்	சகிப்பின்ைமைய	கைடப்பி ப்ப 	சிறந்த .	இைத
த க்காமல்	விட் விட்டால்,	எதிர்மைறயான	மக்கள்	உங்கள்	ச கத்தில்	பிற க்
சங்கடத்ைத	ஏற்ப த்தலாம்.	அவர்கள்	விலக	 ட	ேநரிடலாம்.	

	avatar

உண்ைம	என்னெவன்றால்	ஒ 	ஆதரவான	ச கம்	இ ப்ப 	 க்கியமான .	என்
சக	பணியாளர்கள்,	நட் 	இைணய	அந்நியர்கள்	மற் ம்	வம்பளக்கிற	ஐ.ஆர்.சி.
ேசனல்கள்	ஆகிேயாரின்	உதவியின்றி	இந்த	ேவைலைய	நான்	ெசய்ய	 யா .
(…)	 ைறவாக	 ேயறாதீர்கள்.	அறிவில்லாதவர்கைள	ெபா த் க்ெகாள்ள
ேதைவயில்ைல.

—	@okdistribute,	“ஒ 	FOSS	திட்டத்ைத	எவ்வா 	இயக்க	ேவண் ம்”	
உங்கள்	திட்டத்தின்	அற்பமான	அம்சங்கைளப்	பற்றிய	வழக்கமான	விவாதங்கள்
க்கியமான	விஷயங்களில்	கவனம்	ெச த் வதில்	இ ந் 	நீங்கள்	உட்பட,

மற்றவர்கைள	திைச	தி ப்ப	 யைவ.	உங்கள்	திட்டத்திற் 	வ ம்	 திய	நபர்கள்

https://github.com/okdistribute
https://okdistribute.xyz/post/okf-de


இந்த	உைரயாடல்கைளக்	காணலாம்	மற் ம்	பங்ேகற்க	வி ம்பாமல்	ேபாகலாம்.	
உங்கள்	திட்டத்தில்	எதிர்மைறயான	நடத்ைத	நடக் ம்ேபா ,	அைத
ெவளிப்பைடயாக	அைழக்க ம்.	ஒ 	வைகயான	ஆனால்	உ தியான	ெதானியில்,
அவர்களின்	நடத்ைத	ஏற் க்ெகாள்ளத்தக்க 	அல்ல	என	விளக்க ம்.	பிரச்சைன
ெதாடர்ந்தால்,	நீங்கள்	அவர்கைள	விலகி	வி மா 	ேக ங்கள்.	உங்கள்	நடத்ைத
றியீ 	இந்த	உைரயாடல்க க் 	ஒ 	ஆக்க ர்வமான	வழிகாட் யாக

இ க்கலாம்.	
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உங்கள்	ச கம்	வள ம்	ேபா 	நல்ல	ஆவணங்கள்	மிக	 க்கியமானதாக	மா ம்.
உங்கள்	திட்டத்திைன	நன் 	அறிந்தி க்காத	சாதாரண	பங்களிப்பாளர்கள்,
அவர்க க் 	ேதைவயான	 ழைல	விைரவாக	ெபற	உங்கள்	ஆவணங்கைளப்
ப க்க ம்.	
உங்கள்	பங்களிப் க்	(CONTRIBUTING)	ேகாப்பில்,	 திய	பங்களிப்பாளர்கைள
எவ்வா 	ெதாடங் வ 	என்பைதத்	ெதளிவாக	ெவளிப்ப த் ங்கள்.	இந்த
ேநாக்கத்திற்காக	நீங்கள்	ஒ 	பிரத்ேயக	பிரிைவ	உ வாக்க	வி ம்பலாம்.Django,
உதாரணமாக,	 திய	பங்களிப்பாளர்கைள	வரேவற்க	ஒ 	சிறப் 	இறங் ம்	பக்கம்
ைவத் ள்ளார்.	

	ஜாங்ேகா
திய	பங்களிப்பாளர்கள்	பக்கம்

உங்கள்	பிரச்சிைன	வரிைசயில்,	பல்ேவ 	வைக	பங்களிப்பாளர்க க்
ெபா த்தமான	பிைழக க் 	விவரத் க் 	ெகா க்க ம்:

https://opensource.guide/ta/code-of-conduct/#உங்கள்-நடத்தை-விதித்-தொகுப்பை-செயல்படுத்ததுதல்
https://opensource.guide/ta/code-of-conduct/
https://github.com/django/django


உதாரணத்திற் ,	“�����	����	��������������������
�������”,	“����	�����	����”,	அல்ல 	“��������”.	இந்த
விவரத் க் கள்	யாராவ 	உங்கள்	திட்டத்திற் 	 தியவர்கள்	விைரவாக
உங்கள்	பிரச்சிைனகைள	பார்பதற் ம்,	ெதாடங் வதற் ம்	எளிதாக் கின்றன.	

கைடசியாக,	ஒவ்ெவா 	அ யி ம்	மக்கள்	வரேவற்ைபப்	ெபற	உங்கள்
ஆவணங்கைளப்	பயன்ப த்த ம்.	

உங்கள்	திட்டத்தில்	உள்ள	ெப ம்பாலான	மக்க டன்	நீங்கள்	ெதாடர் 	ெகாள்ள
மாட் ர்கள்.	நீங்கள்	ெபறாத	பங்களிப் கள்	இ க்கலாம்,	ஏெனனில்	யாேரா	ஒ வர்
பய த்தப்பட்டார்	அல்ல 	எங் 	ெதாடங் வ 	என	ெதரியாமல்	இ க்கலாம்.
உங்கள்	திட்டத்ைத	இ ந் 	யாேர ம்	வில வைத	உங்களின்	ஒ 	சில	கனிவான
வார்த்ைதகளால்	த க்கலாம்.	
உதாரணமாக,	 பினிஸ்	இங்ேக	எப்ப 	அதன்	பங்களிப்
வழிகாட் ையெதாடங் கிய :	

பினியைஸப்	பயன்ப த் வதற் 	நன்றி	ெதரிவிப்பதன்	 லம்	நாம்	 வங்க
ேவண் ம்.	இந்த	திட்டம்	காதலால்	உ வான ,	மற் ம்	பிைழகள்	பி க்க,
ெசயல்திறன்	ேமம்பா கள்,	மற் ம்	ஆவணங்கைள	உதவி	என் 	அைனத்
பயனர்கைள ம்	பாராட் கிேறாம்.	ஒவ்ெவா 	பங்களிப் ம்	அர்த்த ள்ள ,	எனேவ
பங் 	ெப வதற் 	நன்றி.	இதனால்	 றப்ப வதன்	என்னெவனில்,	உங்க ைடய
பிரச்சிைனைய	ெவற்றிகரமாக	தீர்க்க	நாங்கள்	பின்பற் ம்	சில	வழிகாட் 	ெநறிகள்
நீங்கள்	பின்பற்ற	ேவண் ம்	.	

Share	ownership	of	your	project

	avatar

உங்கள்	தைலவர்கள்	வித்தியாசமான	க த் க்கைளக்	ெகாண் க்கலாம்,
அைனத் 	ஆேராக்கியமான	ச கங்கைளப்	ேபால!	எனி ம்,	உரத்த	 ரல்
எப்ேபா ம்	மக்கள்	ேசார்வாகி	ெவளிேயற ம்	 லம்	ெவற்றி	ெபறவில்ைல	என	உ தி
ெசய்ய	நடவ க்ைக	எ க்க	ேவண் ம்,	மற் ம்	 ைறந்த	 க்கிய	மற் ம்
சி பான்ைம	 ரல்கள்	ேகட்கப்பட	ேவண் ம்.

https://kentcdodds.com/blog/first-timers-only
https://kentcdodds.com/blog/first-timers-only
https://github.com/librariesio/libraries.io/blob/6afea1a3354aef4672d9b3a9fc4cc308d60020c8/app/models/github_issue.rb#L8-L14
https://github.com/rubinius/rubinius/
https://github.com/rubinius/rubinius/blob/master/.github/contributing.md


—	@sagesharp,	“என்ன	ஒ 	நல்ல	ச கத்ைத	உ வாக் கிற ?”	

உரிைமயாளர்களாக	உணர்ைகயில்	மக்கள்	திட்டங்க க் 	பங்களிப்பதில்
உற்சாகமாக	உள்ளனர்.	நீங்கள்	உங்கள்	திட்டத்தின்	பார்ைவயிலி ந் 	விலக
ேவண் ம்	அல்ல 	நீங்கள்	வி ம்பாத	பங்களிப்ைப	ஏற்க	ேவண் ம்	என்
அர்த்தமில்ைல.	ஆனால்	நீங்கள்	மற்றவர்கைள	ெகௗரவப்ப த் ம்	ெபா ,
அவர்கள்	இன் ம்	அதிகமாகக்	பங்களிப்பார்கள்.	

உங்கள்	ச கத் டன்	உரிைமைய	எவ்வள 	பகிர	 ேமா	அந்தள 	வழிகைள
நீங்கள்	கண் பி க்க	 மா	என்பைதப்	பார்க்க ம்.	சில	ேயாசைனகள்:	

������	(������	�������)	�������	����������
������������.	அதற் 	மாறாக,	 திய	பங்களிப்பாளர்கைளப்
பணியமர்த் வதற்கான	வாய்ப்பாக	அவற்ைறப்	பயன்ப த் ங்கள்	அல்ல
பங்களிக்க	வி ம் ம்	ஒ 	வழிகாட் யாக	இ க்க	ேவண் ம்.	இ 	 தலில்
இயற்ைகக் 	மாறானதாக	ேதான்றலாம்,	ஆனால்	உங்கள்	 தலீ
காலப்ேபாக்கில்	தி ம்பிவி ம்.	உதாரணமாக,	@michaeljoseph	சிக்கைலக்
ைறக்க,	தாேன	சரிெசய்யாமல்,	ஒ 	பங்களிப்பாளரிடம்	Cookiecutter	இ

ேகாரிக்ைக	எ ப் மா 	ேகட்டார்.	

Cookiecutter	சிக்கல்

சினாட்ரா	ேபான் 	உங்கள்	திட்டத்தில்	பங்களித்த
அைனவ க் ம்	������	�����������	���
����������������(CONTRIBUTORS)	������
��������������(AUTHORS)	���������
�����������.	

உங்கள்	ச கம்	ெபரியதாயி ந்தால்,	���	����������	�������
������	����������	�������	���������
�����	பங்களிப்பாளர்க க் 	நன்றி	ெசால் ங்கள்.	ரஸ்ட்-ன்	இந்த	வாரம்
ரஸ்ட்	மற் ம்	ஹூ -ன்	 ச்சலி ங்கள்இரண் 	நல்ல	உதாரணங்களா ம்.	
��������	���������������	������������

https://github.com/sagesharp
https://sage.thesharps.us/2015/10/06/what-makes-a-good-community/
https://github.com/michaeljoseph
https://github.com/audreyr/cookiecutter
https://github.com/sinatra/sinatra/blob/master/AUTHORS.md
https://this-week-in-rust.org/
http://hood.ie/blog/shoutouts-week-24.html


������	������.	இ 	மக்கைள	அவர்களின்	இைணப் கைள
ெம ட் வதற் 	மிக ம்	உற்சாகமாக
இ க்கிற என் 	@felixge	கண்டறிந்தார்,	ேம ம்	அவர்	சமீபத்தில்	ேவைல
ெசய்யாத	திட்டங்களில்	 ட	 திய	பராமரிப்பாளர்கைளக்	கண்டார்.	
உங்கள்	திட்டம்	கிட்ஹப்	இல்	இ ந்தால்,	������	���������
������	���������	��������������
���	��������	மாற்ற ம்	மற் ம்	 ைறந்த 	ஒ 	காப் 	நிர்வாகிைய
ேசர்க்க ம்.	ெவளிப் ற	ஒத் ைழப்பாளர்க டன்	திட்டங்களில்	ேவைல
ெசய்வைத	நி வனங்கள்	எளிதாக் கின்றன.	

உண்ைம	என்னெவன்றால்,	ெப ம்பாலான	திட்டங்க க் 	ெப ம்பாலான
ேவைலகள்	ெசய்யக் ய	ஒன் 	அல்ல 	இரண் 	பராமரிப்பாளர்கள்	இ ப்பர்.
ெபரிய	திட்டம்,	மற் ம்	உங்கள்	ச கம்	ெபரியதாக	இ ப்பின்,	எளிதாக	உதவிைய
கண் பி க்க	 ம்.	
அைழப்பிற் 	பதில்	ெதரிவிக்க	யா ம்	இல்ைல	என்றா ம்,	ஒ 	சமிக்ைஞையத்
தட் னால்,	மற்றவர்கள்	அதில்	கலந் ெகாள் ம்	வாய்ப் கைள	அதிகரிக்கிற .
எவ்வள 	 ந்தி	நீங்கள்	ஆரம்பிக்கிறீர்கேளா,	விைரவில்	மக்களால்	உதவ	 ம்.	

	avatar

பணிைய	அ பவிக் ம்	பங்களிப்பாளர்கைளப்	பணியமர்த் தல்	மற் ம்	நீங்கள்
இல்லாத	காரியங்கைளச்	ெசய்யக் யவர்கள்	யார்	என்பதில்	[இ 	உங்கள்	சிறந்த
ஆர்வத்தில்	உள்ள ].	நீங்கள்	 றியீ 	எ வைத	அ பவிக்கிறீர்களா,	ஆனால்
சிக்கல்க க் 	பதிலளிப்பதில்ைலயா?	பின்னர்	உங்கள்	ச கத்தில்	அந்த
நபர்கைள	அைடயாளம்	கா ங்கள்,	அவர்கள்	அைதச்	ெசய்யட் ம்.
—	@gr2m,	“வரேவற் 	ச கங்கள்”	
	

https://felixge.de/2013/03/11/the-pull-request-hack.html
https://github.com/felixge
https://help.github.com/articles/creating-a-new-organization-account/
https://peerj.com/preprints/1233.pdf
https://github.com/gr2m
http://hood.ie/blog/welcoming-communities.html


3.	������������	���������
	

உங்கள்	திட்டத்தின்	ஆரம்ப	கட்டங்களில்,	ெபரிய	 கைள	எ ப்ப 	எளிதான .
நீங்கள்	ஏதாவ 	ெசய்ய	வி ம்பினால்,	நீங்கள்	அைத	ெசய்யலாம்.
உங்கள்	திட்டம்	மிக ம்	பிரபலமா ம்ேபா ,	நீங்கள்	ெசய் ம்	தீர்மானங்களில்
ஆர்வம்	அதிகரிக் ம்.	உங்க க் 	ஒ 	ெபரிய	பங்களிப்பாளர்	ச கம்
இல்ைலெயனி ம்,	உங்கள்	திட்டத்தில்	நிைறய	பயனர்கள்	இ ந்தால்,	 கைள
எ ப்பதில்	அல்ல 	தங்கள்	ெசாந்த	பிரச்சிைனகைள	எ ப் வதில்	உங்கைள	எைட
ேபாடலாம்.	
ெப ம்பா ம்,	நீங்கள்	ஒ 	நட் ,	மரியாைதக் ரிய	ச கம்	பயிரிட்டால்	மற் ம்
உங்கள்	ெசயல் ைறகைள	ெவளிப்பைடயாக	ஆவணப்ப த்தியி ந்தால்,	உங்கள்
ச கம்	தீர்மானத்ைதக்	கண்டறிய	 ம்.	ஆனால்	சில	ேநரங்களில்	ஒ 	சில
சிக்கல்களில்	நீங்கள்	உைரயாட	சிறி 	க னமான	இ க்கலாம்.	

�������������	�����	���������
உங்கள்	ச கம்	க னமான	சிக்கைலக்	ெகாண் வ ைகயில்,	ேகாபம்
அதிகரிக் ம்.	மக்கள்	ேகாபமாக	அல்ல 	விரக்தியைடந் ,	ஒ வ க்ெகா வர்
அல்ல 	உங்களிடத்தில்	ேகாபம்	ெகாள்ளலாம்.	
ஒ 	பராமரிப்பாளராக	உங்கள்	ேவைல	இந்த	 ழ்நிைலகைள	அதிகரிக்காமல்
பார்க்க	ேவண் ம்.	உங்க க் 	ஒ 	தைலப்பில்	ஒ 	வ வான	க த் 	இ ந்தால்
ட,	ேபாராட்டத்தில்	 தித் 	விடாமல்	அல்ல 	உங்கள்	க த் க்கைள	தள்ளி

விடாமல்,	ஒ 	ந வராக	நிைலைய	எ க்க	 யற்சிக்க ம்.	யாேரா	ஒ வர்
கலகலப்பாகேவா	அல்ல 	உைரயாடைல	ஏகேபாகமாகேவா	ெசய்தால்,	உடன யாக
ெசயல்பட் விவாதங்கைள	ெபா ப் ள்ளதாக	மற் ம்	ஆக்கமிக்கதாக
ெசய் ங்கள்.	

	avatar

ஒ 	திட்டம்	பராமரிப்பாளராக,	உங்க க் 	பங்களிப்பவர்க க் 	மரியாைத

https://opensource.guide/ta/building-community/#தீங்கு-விளைவிப்பவர்களை-பொறுத்துக்-கொள்ளாதீர்கள்


ெகா த்தல்	மிக ம்	 க்கியம்.	அவர்கள்	அ க்க 	நீங்கள்	தனிப்பட்ட	 ைறயில்
என்ன	ெசால்கிறீர்கள்	என்பைத	எ த் க்ெகாள்கிறார்கள்.
—	@kennethreitz,	“உள்ளன் ள்ள	அல்ல 	தனிவழியாக	இ த்தல்”	

மற்றவர்கள்	வழிநடத் த க்காக	உங்கைளத்	ேத கிறார்கள்.	ஒ 	நல்ல	உதாரணம்
அைம ங்கள்.	நீங்கள்	இன்ன ம்	ஏமாற்றம்,	 யரத்ைத	அல்ல 	கவைலைய
ெவளிப்ப த்தலாம்,	ஆனால்	அைமதியாக	ெசய்யலாம்.	
உங்கைள	சாந்தமாக	ைவத் க்ெகாள்வ 	எளிதான 	அல்ல,	ஆனால்	உங்கள்
ச கத்தின்	ஆேராக்கியத்ைத	ேமம்ப த் வ 	என்ப 	தைலைமத் வத்ைத
நி பிக்கிற .	இைணயம்	நன்றி	ெசால் ம்.	
உங்கள்	README	ஐ	ஒ 	அரசியலைமப்பாக	நடத் ங்கள்	

உங்கள்	README	வழி ைறகளின்	ெதா ப்ைப	விட ம்	ேமலான .	இ 	உங்கள்
இலக் கள்,	தயாரிப் 	பார்ைவ,	மற் ம்	திட்ட	வைரபடங்கைளப்	பற்றி	ேப வதற்கான
இடமா ம்.	ஒ 	 றிப்பிட்ட	அம்சத்தின்	த திையப்	பற்றி	விவாதிக்க	மக்கள்
கவனம்	ெச த்தினால்,	அ 	உங்கள்	README	ஐ	ம பரிசீலைன	ெசய்ய	மற் ம்
உங்கள்	திட்டத்தின்	உயர்ந்த	பார்ைவ	பற்றி	ேபச	உத ம்.	உங்கள்	README	இல்
கவனம்	ெச த் வ 	உைரயாடைலப்	பயன்ப த் கிற ,	எனேவ	நீங்கள்	ஒ
ஆக்க ர்வமான	விவாதம்	ெசய்யலாம்.	
பயணத்தின்	மீ 	கவனம்	ெச த் ங்கள்,	இலக் 	அல்ல	
சில	திட்டங்கள்	ெபரிய	 கைள	எ க்க	வாக்களிக் ம்	ெசயல் ைறையப்
பயன்ப த் கின்றன.	 தல்	பார்ைவயில்	 த்திசாலித்தனமாக,	வாக்களிப்ப
ஒ வர 	கவைலையப்	ேப வதற் ம்,	ேப வதற் ம்	பதிலாக	“பதில்”	ெப வைத
வலி த் கிற .	

வாக்களிப் 	அரசியல்	ரீதியாக	மாறலாம்,	அங் 	ச க	உ ப்பினர்கள்
ஒ வ க்ெகா வர்	உத்ேவகம்	ெகா ப்பதாக	அல்ல 	ஒ 	 றிப்பிட்ட	வழியில்
வாக்களிக்க	அ த்தம்	ெகா க்கின்றனர்.	உங்கள்	ச கத்தில்	எல்ேலா ம்
வாக் களிப்ப 	இல்ைல,	அ 	அைமதி	ெப ம்பான்ைம	உள்ளவர்கள்	அல்ல 	ஒ
வாக்களிக்க	ெதரியாத	தற்ேபாைதய	பயனர்கள்	யாராயி ம்.	
சில	ேநரங்களில்,	வாக்களிப்ப 	அவசியமான	ஒ 	ேதைவயான	சமநிைல	 றிைக
ஆ ம்.	இ ப்பி ம்,	உங்களால்	 ந்த	அள க் ,	ஒ மித்த	க த்ைத
விட	“சமரசம்	ேத வைத”	வலி த் கின்றன.	

ஒ 	க த்ெதான்ைறத்	ேத ம்	ெசயல் ைறயின்	கீழ்,	ச தாய	உ ப்பினர்கள்
தாங்கள்	ேபா மான	அள 	ேகட் ப்பைத	உண ம்	வைர	 க்கிய	கவைலகைள
விவாதிக்கின்றனர்.	சிறிய	கவைல	மட் ேம	இ க் ம்	ேபா ,	ச கம்

https://github.com/kennethreitz
https://www.kennethreitz.org/essays/be-cordial-or-be-on-your-way
https://opensource.guide/ta/starting-a-project/#readme-எழுதுவது
https://ben.balter.com/2016/03/08/optimizing-for-power-users-and-edge-cases/#the-silent-majority-of-users
https://en.wikipedia.org/wiki/Consensus-seeking_decision-making


ன்ேனாக்கி	நகர்கிற .	ஒ 	ச கம்	ஒ 	சரியான	பதிைல	அைடய	 யா
என்பைத	ஒப் க்ெகாள்கிற .	அதற் 	பதிலாக,	அைத	ேகட்பதற் ம்	மற் ம்
விவாதிப்பதற் 	 ன் ரிைம	ெகா க்க ம்.	

	avatar

ஆட்டம்(Atom)	 	அைனத் 	சந்தர்ப்பங்களி ம்	வாக்களிப் 	 ைறைய
பின்பற் வதற் ப்	ேபாவதில்ைல	என்பதால்	Atom	சிக்கல்க க் 	ஒ
வாக்ெக ப் 	 ைற	இல்ைல.	சில	ேநரங்களில்	நாம்	எ 	சரியான 	என்
நிைனக்கிேறாேமா	அைத	ேதர் 	ெசய்வ 	சரிேய	அ 	ெசல்வாக்கற்றதாக
இ ந்தா ம்.	(…)	நான்	என்ன	ெசய்ய	 ம்	மற் ம்	ெசய்ய	உ திெமாழி
ெகா க்க ம்	…	ச கத்ைத	கவனிப்ப 	என்	ேவைல	என் 	ஆகிற .

—	@lee-dohm	on	Atom’s	decisionmaking	process	

நீங்கள்	ஒ 	க த்ெதான்ைறத்	ேத ம்	நைட ைறைய	உண்ைமயில்
பின்பற்றவில்ைல	என்றால்,	ஒ 	திட்ட	பராமரிப்பாளராக,	நீங்கள்	கவனிப்பைத
மக்கள்	அறிந்தி ப்ப 	அவசியம்.	மற்றவர்கள்	ேகட்டைத	உணர்ந் ,	தங்கள்
கவைலகைள	தீர்ப்பதில்	ஈ ப வதால்,	சிக்கலான	 ழ்நிைலகைளத்

ண் வதற் 	நீண்ட	 ரம்	ெசல்கிற .	பிற ,	உங்கள்	வார்த்ைதகைள
ெசயல்கேளா 	பின்பற் ங்கள்.	

ஒ 	தீர்மானம்	எ ப்பதற்காக	விைரந் 	 ைவ	எ க்க	ேவண்டாம்.	எல்ேலா ம்
ேகட்டைத	உணர்ந் 	ெகாள் ங்கள்	மற் ம்	அைனத் த்	தகவ ம்	ஒ 	தீர்மானம்
ேநாக்கி	நக ம்	 ன்	பகிரங்கமாக்கப்பட் ள்ள .	
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கலந் ைரயாடல்	 க்கியம்,	ஆனால்	உற்பத்தி	மற் ம்	ஆக்க ர்வமற்ற
உைரயாடல்க க் 	இைடேய	ேவ பா 	உள்ள .	

விவாதத்திற் 	ஊக்கமளிக் ம்	வைர	அ 	தீவிரமாக	தீர்மானம்	ேநாக்கி	நக ம்.
உைரயாடைலத்	தாமதப்ப த் வ 	அல்ல 	 றப்ப வ 	என்ப 	ெதளிவாக
இ ந்தால்,	தனிப்பட்டவர்கள்,	அல்ல 	சி 	விவரங்கைளப்	பற்றி	மக்கள்	 ற்றம்
சாட் கிறார்கள்,	அைத	 வதற்கான	ேநரம்.	

https://github.com/lee-dohm
https://discuss.atom.io/t/prioritize-issues-feature-requests-based-on-voting-system/27642/2


இந்த	உைரயாடல்கைளத்	ெதாடர	அ மதிப்ப 	நடப்பி ள்ள	பிரச்சிைனக் த்
தீைம	மட் மல்ல,	உங்கள்	ச கத்தின்	ஆேராக்கியத்திற் 	ேமாசமான .	இந்த
வைகயான	உைரயாடல்கள்	அ மதிக்கப்ப வைதேயா,	ஊக்கப்ப த்தினா ம்,
அ 	எதிர்கால	பிரச்சிைனகைள	எ ப் வைதேயா	அல்ல 	தீர்ப்பதிேலா	இ ந்
மக்கைள	ஊக்கங்ெக க்கலாம்.	
உங்க க்ேகா	மற்றவர்க க்ேகா	எவ்விதமான	 றிப்ைப ம்	ெகாண் ,	உங்கைளக்
ேகட் க்ெகாள் ங்கள்,	“���	������	���	���������������
����������	������?”	

உைரயாடைல	அவிழ்க்கத்	ெதாடங்கினால்,	 ைவக்
ேகட்க ம்	“������������	���������	���������
����?”	உைரயாடைல	ம சீரைமக்க.	
ஒ 	உைரயாடல்	ெதளிவாக	ேபாகவில்ைல	என்றால்,	எ க் ம்	ெதளிவான
நடவ க்ைககள்	எ ம்	இல்ைல,	அல்ல 	அதற்கான	நடவ க்ைக	ஏற்கனேவ
எ க்கப்பட் 	விட்ட ,	சிக்கைல	 விட் 	நீங்கள்	ஏன்	 னீர்கள்	என்பைத
விளக் ங்கள்.	

	avatar

உந் தல்	இல்லாமல்	ஒ 	பிரிைய	பயன்	த ம்ப 	வழிகாட் தல்	ஒ 	கைல.	மக்கள்
தங்கள்	ேநரத்ைத	வீண க்க	ேவண்டாம்	என் 	அறி த் வ ,	அல்ல
ெசால்வதற் 	ஆக்க ர்வமான	ஒன்ைற	ைவத்தி ந்தாலன்றி,	அவற்ைற
இ ைகயிடத்	ேதைவயில்ைல.	(…)	அதற் 	பதிலாக,	நீங்கள்	இன் ம்	 ன்ேனற்ற
நிைலைமகள்	பரிந் ைரக்க	ேவண் ம்:	மக்கள்	ஒ 	வழி	ெகா ங்கள்,	நீங்கள்
வி ம் ம்	 ைவ	அைடய	வழிவ க்க	என் 	ஒ 	பாைத,	ஆனால்	நீங்கள்
நடத்ைத	ஆைணயி வ 	ேபால்	இ க்கா .

—	@kfogel,	OSS	������������	
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ழல்	 க்கியமான .	கலந் ைரயாடலில்	யார்	ஈ பட் 	உள்ளனர்,	எப்ப 	அவர்கள்

மற்ற	ச கத்ைத	பிரதிநிதித் வப்ப த் கிறார்கள்	என்பைத ம்	கவனி ங்கள்.	

https://github.com/kfogel
https://producingoss.com/en/producingoss.html#common-pitfalls


ச தாயத்தில்	எல்ேலா ம்	ேசாகமாக	இ க்கிறார்களா,	அல்ல 	இந்த
பிரச்சிைன டன்	 ட	ஈ ப கிறார்களா?	அல்ல 	ஒ 	தனி	ெதாந்தர ?	ெசயலில்
உள்ள	 ரல்கைள	மட் மல்ல,	உங்கள்	அைமதியான	ச க	உ ப்பினர்கைளக்
க த்தில்	ெகாள்ள	மறக்காதீர்கள்.	
உங்கள்	ச கத்தின்	பரந்த	ேதைவகைள	சிக்கல்	பிரதிநிதித் வப்ப த்தவில்ைல
என்றால்,	சில ைடய	கவைலைய	நீங்கள்	ஒப் க்	ெகாள்ள	ேவண் ம்.	இ 	ஒ
ெதளிவான	தீர்மானம்	இல்லாமல்	ெதாடர்ச்சியான	பிரச்சிைன	என்றால்,	தைலப்பில்
ந்ைதய	விவாதங்கைள	 ட் க்காட்ட ம்	மற் ம்	பிரிைய	 ட	ேவண் ம்.	
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ஒ 	நல்ல	அ ைற	மற் ம்	ெதளிவான	தகவல்ெதாடர் டன்,	மிகக்	க னமான
ழ்நிைலகள்	தீர்க்கத்தக்கைவ.	இ ப்பி ம்,	ஒ 	ெசயல்திறன்	ெகாண்ட

உைரயாடலில்	 ட,	எப்ப 	நடந் ெகாள்வ 	என்ப 	பற்றி	க த் 	ேவ பா
இ க் ம்.	இந்த	சந்தர்ப்பங்களில்,	ஒ 	சமநிைல	 றிைகயாளராக	இ க்க	ஒ
தனிநபேரா	அல்ல 	 ேவா	அைடயாளம்	கா ங்கள்.	
ஒ 	சமநிைல	 றிைகயாளராக	திட்டத்தின்	 தன்ைம	பராமரிப்பாளர்	இ க்க

ம்,	அல்ல 	இ 	வாக்களிக் ம்	அ ப்பைடயில்	ஒ 	 ைவ	எ க்க	மக்கள்
ஒ 	சிறிய	 	இ க்க	 ம்.	சமநிைல	 றிைகயாளைர	பயன்ப த்தவதற்
ன்,	அைடயாளம்	கண் 	ெசயல் ைறைய	ஆட்சி	 ைற	(GOVERNANCE)

ேகாப்பில்	இைணக்கேவண் ம்.	

உங்கள்	சமநிைல	 றிைகயாளர்	ஒ 	கைடசி	ேபாக்கிடமாக	இ க்க	ேவண் ம்.
உங்கள்	ச கம்	வளர ம்	கற் க்ெகாள்ள ம்	பிள ப ம்	பிரச்சிைனகள்	ஒ
வாய்ப்பா ம்.	இந்த	வாய்ப் கைளத்	த வி,	 ந்தவைர	ஒ 	தீர்மானத்திற்
நகர்த் வதற் 	ஒ 	 ட் 	ெசயல் ைறையப்	பயன்ப த் ங்கள்.	
	



4.	���������	❤		������	�����
	

ஆேராக்கியமான,	வள ம்	ச தாயங்கள்	ஒவ்ெவா 	வார ம்	ஆயிரக்கணக்கான
மணி	ேநரம்	திறந்த	 லத்திற் 	ஊற்றப்ப கின்றன.	பல	பங்களிப்பாளர்கள்
மற்றவர்களிடம்	திறந்த	 லத்தில்	-	ேவைல	ெசய்வதற்கான	-	அல்ல 	ஏன்	ேவைல
ெசய்யவில்ைல	காரணத்ைத	 ட் க்காட் கின்றனர்.	ஆக்க ர்வமாக	அந்த
ஆற்றைல	எவ்வா 	தட்டச் 	ெசய்வ 	என்பைதக்	கற் க்ெகாள்வதன்	 லம்,
யாேரா	ஒ வ க் 	மறக்க யாத	திறந்த	 ல	அ பவத்ைத	ெபற	நீங்கள்
உத வீர்கள்.
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திறந்த	 ல	பராமரிப்பாளராக	உங்கள்	வாழ்க்ைகைய	எளிதாக் வ ,	உங்கள்
ச கத்ைத	ெசயல்ப த் வதற்கான	ெசயல் ைறகைள	ஆவணப்ப த் தல்.	
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நிைறய	மக்கள்	பயன்ப த் ம்	திறந்த	 ல	திட்டத்ைத	நீங்கள்	பராமரித்தால்,
நீங்கள்	 ைறவாக	 றியி வைத ம்	சிக்கல்க க் 	அதிகமாக	பதிலளிப்பைத ம்
கவனித்தி க்கலாம்.
ஒ 	திட்டத்தின்	ஆரம்ப	கட்டங்களில்,	நீங்கள்	 திய	க த் க்கைள	பரிேசாதித் ,
நீங்கள்	வி ம்பியவற்ைற	அ ப்பைடயாக	ெகாண்ட	 கைள	எ ப்பீர்கள்.	உங்கள்
திட்டம்	பிரபலமைட ம்ேபா ,	உங்கள்	பயனர்	மற் ம்	பங்களிப்பாளர்க டன்	ேம ம்
நீங்கள்	ேவைல	ெசய்வீர்கள்.	
ஒ 	திட்டத்ைத	பராமரிக்க,	நிரலாக்கத்ைத	விட	அதிக	ஈ பா 	ேவண் ம்.	இந்த
பணிகள்	ெப ம்பா ம்	எதிர்பாராதைவ,	ஆனால்	அைவ	வள ம்	திட்டத்திற்
க்கியம்.	ெசயல் ைறகைள	ஆவணப்ப த் வதிலி ந் 	ச கத்ைத

ேமம்ப த் வ வைர,	சில	எளிய	வழி ைறகைள	நாங்கள்	ேசகரித் ள்ேளாம்.	
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ஆவணப்ப த் தல்,	ஒ 	பராமரிப்பாளராக	நீங்கள்	ெசய்ய	ேவண் ய	 க்கிய
கடைமயா ம்.

ஆவணம்	உங்கள்	ெசாந்த	சிந்தைனைய	ெதளி ப த் வேதா 	மட் மல்லாமல்,
உங்க ைடய	ேதைவ	அல்ல 	எதிர்பார்ப்ைப	அ த்தவர்கள்	ேகட் ம் ன்	ெசால்ல
உத கிற .	

உங்கள்	ேநாக் டன்	ஏதாவ 	ெபா ந்தாதேபா ,	இல்ைல	என் 	ெசால்வைத
ஆவணப்ப த் தல்	எளிதாகிற .	அ 	மட் மல்லாமல்	மற்றவர்கள்	உதவி	ெசய்ய
ன்வ ம்ேபா ,	இ 	அவர்களின்	பணிைய	எளிைமயாக் கிற .	யார்	உங்கள்

திட்டத்ைத	வாசிப்பார்கள்	அல்ல 	பயன்ப த் கிறார்கேளா	என்ப 	உங்க க் த்
ெதரியா .	

நீங்கள்	 	பத்திகளாக	எ தாவிட்டா ம்,	 ல்லட்	 ள்ளிகைளக்	ெகாண்
எ வ ,	எ தாமல்	இ ப்பைதவிட	ேமலா ம்.	

உங்கள்	ஆவணங்கைள	 ப்பித்த	நிைலயில்	ைவக்க	நிைனவில்	ெகாள் ங்கள்.
நீங்கள்	இைத	எப்ேபா ம்	ெசய்ய	இயலாவிட்டால்,	உங்கள்	காலாவதியான
ஆவணங்கைள	நீக் ங்கள்	அல்ல 	காலாவதியான 	என்பைதக்	 றிப்பி க.
அதனால்	பங்களிப்பாளர்கள்	 ப்பிப் க க் 	வரேவற் 	உள்ளதாக	அறிவார்கள்.	
������	�����������	��������	����������
உங்கள்	திட்டத்தின்	இலக் கைள	எ வதன்	 லம்	ெதாடங்க ம்.	அவற்ைற
உங்கள்	README	இல்	ேசர்க்க ம்,	அல்ல 	VISION	எனப்ப ம்	ஒ 	தனி
ேகாப்ைப	உ வாக்க ம்.	ஒ 	ெசயல்திட்டத்	திட்டத்தின்	வழிேய	உதவக் ய	பிற
ைகவிைனப்ெபா ட்கள்	இ ந்தால்,	அைத	ெபா ெவளியில்	ைவக்க ம்.	

ெதளிவான,	ஆவணப்ப த்தப்பட்ட	பார்ைவ	உங்களின்	கவனத்ைத
ஒ கப த் வேதா 	மற்றவர்களின்	பங்களிப் களில்	இ ந் 	“வைரெயல்ைல
ெதாய்ைவ”	தவிர்க்க	உத கிற .	

எ த் க்காட்டாக,	@lord	ஒ 	திட்டத்தின்	பார்ைவ	ெகாண் ப்பதால்,	ேநரம்
ெசலவிட	ேவண் ய	ேகாரிக்ைககைள	அவர்	கண் பி த்தார்.	ஒ 	 திய
பராமரிப்பாளராக,	Slate	க் 	தன 	 தல்	அம்ச	ேகாரிக்ைக	கிைடத்தேபா ,	அவர்
தன 	திட்டத்தின்	ேநாக் டன்	ஒட்டவில்ைல	என் 	வ த்தப்பட்டார்.	

https://github.com/lord
https://github.com/lord/slate
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நான்	அைதத்	எ த்ேதன்.	நான்	ஒ 	 ைமயான	தீர்ைவ	ெகாண் 	வர
யற்சிக்கவில்ைல.	ஒ 	அைர	ஆைண	தீர் க் 	பதிலாக,	“நான்	இப்ேபா

இதற் 	ேநரம்	இல்ைல,	ஆனால்	நான்	நீண்ட	கால	இ ந்தால்-நன் 	பட் யலில்
அைத	ேசர்க்க	ேவண் ம்”	என் 	நான்	 றிேனன்.

—	@lord,	“Tips	for	new	open	source	maintainers”	

������	����������������	�������������
விதிகள்	எ வதற் 	க னமாக	இ க்கலாம்.	மற்றவர்களின்	நடத்ைதகைள
நீங்கள்	கண்காணிப்பைதப்ேபால	சில	ேநரங்களில்	நீங்கள்	நிைனக்கலாம்.	

நன் 	எ தப்பட் ,	ெசயல்ப த்தப்ப ம்	விதிகள்,	பராமரிப்பவர்க க் 	அதிகாரம்
அளிக்கிற .	நீங்கள்	ெசய்ய	வி ம்பாத	விஷயங்கைளச்	ெசய்வதில்
இ க்கப்ப வைத	அவர்கள்	த க்கிறார்கள்.	
உங்கள்	திட்டத்ைதச்	சந்திக் ம்	ெப ம்பான்ைமயானவர்கள்	உங்க க் 	அல்ல
உங்க ைடய	 ழ்நிைலகைள	பற்றி	எ ம்	ெதரியா .	அவர்கள்	வழக்கமாக
பயன்ப த் வதா ம்,	சார்ந் இ ப்பதா ம்,	திட்டப்பணியில்	நீங்கள்	ெசய் ம்
ேவைலக் 	பணம்	ெப கிறீர்கள்	என	அவர்கள்	எண்ணலாம்.	ஒ ேவைள	ஒ
கட்டத்தில்	உங்கள்	திட்டத்தில்	நிைறய	ேநரம்	ேபாடலாம்,	ஆனால்	இப்ேபா 	நீங்கள்
ஒ 	 திய	ேவைல	அல்ல 	 ம்ப	அங்கத்தின டன்	ஓய்வில்லாமல்	இ க்கலாம்.	
இந்த	அைனத் 	நன்றாக	இ க்கிற !	மற்றவர்கள்	அைதப்	பற்றி	அறிந்தி ப்பைத
உ திப்ப த்த ம்.	

உங்கள்	திட்டத்ைத	பராமரிப்ப 	ப தியாக	அல்ல 	 ற்றி ம்	தன்னார்வமாக
இ ந்தால்,	நீங்கள்	எவ்வள 	ேநரம்	ெசல 	ெசய்வீர்கள்	என்ப 	பற்றி	ேநர்ைமயாக
இ க்க	ேவண் ம்.	இந்த	ேநரெமன்ப 	திட்டப்பணிக் 	ேதைவயான	ேநரேமா
அல்ல 	நீங்கள்	திட்டப்பணிக்காக	எவ்வள 	ேநரம்	ெசலவிட	ேவண் ம்	என்
மற்றவர்கள்	வி ம் ம்	அளவிற் 	இைணயாக	இ க்கேவண் ெமன்பதில்ைல.	
ஆவணப்ப த்த	ேவண் ய	 க்கிய	விதி ைறகளில்	சில:	

https://github.com/lord
https://lord.io/blog/2014/oss-tips/


ஒ 	பங்களிப் 	எவ்வா 	மதிப்பாய் 	ெசய்யப்ப கிற 	மற் ம்
ஏற் க்ெகாள்ளப்ப கிற 	(����������	���������
������?	�����	����������?)	

நீங்கள்	ஏற் ம்	பங்களிப் 	வைககள்	(������	������������
���	����������	�������	����	��������?)	

எப்ெபா 	பின்ெதாடர்வ 	ெபா த்தமாக	இ க் ம்	(��������,	“7
�������������	���	���������������	�����
����������������.	������������	����
�������	����������������,	��������	������
������	����������.”)	

நீங்கள்	திட்டத்தில்	எவ்வள 	ேநரம்	ெசல 	ெசய்கிறீர்கள்	(��������,
“����	�����������	�����������	5	��������
�������	��������������”)	

ெஜகில்,	ேகாேகாபாட்ஸ்,	மற் ம்	ேஹாம் வ்	பராமரிப்பாளர்க க் ம்
பங்களிப்பாளர்க க் ம்	தரவின்	விதிகள்	ெகாண்ட	பல	திட்டங்க க்கான
உதாரணங்கள்.	

���������������������	���������	���������
உங்கள்	க த் ப்பரிமாற்றத்ைத	ஆவணப்ப த்த	மறக்காதீர்கள்.	 ந்தவைர
திட்டப்பணி	 றித்த	க த் ப்பரிமாற்றங்கைள	ெபா வில்	ைவக்க ம்.	ஒ 	அம்ச
ேகாரிக்ைகைய	அல்ல 	ஆதர 	ேதைவ	பற்றி	விவாதிக்க	தனிப்பட்ட	 ைறயில்
உங்கைளத்	ெதாடர் 	ெகாள்ள	 யற்சித்தால்,	ஒ 	அஞ்சல்	 கவரி	அல்ல
சிக்கல்	தடமி	ேபான்ற	ெபா த்	ெதாடர் த்	தைலயீட்ைட	அவர்கைள	அைமதியாக
வழிநடத் கிற .	

நீங்கள்	மற்ற	பராமரிப்பாளர்க டன்	சந்தித்தால்,	அல்ல 	தனிப்பட்ட	 ைறயில்	ஒ
ெபரிய	 ைவ	எ த்தால்,	உங்கள்	உைரைய	இ ைகயி ம்	ேபா ம்,	இந்த
உைரயாடல்கைள	ெபா வில்	ஆவணப்ப த் ங்கள்.	

அவ்வாேற,	உங்கள்	ச கத்தில்	ேச கின்ற	எவ க் ம்	பல	வ டங்களாக
இ க்கின்றவ க் 	கிைடத்த	அேத	தகவைல	அ க	 ம்.	

https://github.com/jekyll/jekyll/tree/master/docs
https://github.com/CocoaPods/CocoaPods/wiki/Communication-&-Design-Rules
https://github.com/Homebrew/brew/blob/bbed7246bc5c5b7acb8c1d427d10b43e090dfd39/docs/Maintainers-Avoiding-Burnout.md


3.	�����	��	������	������
	

நீங்கள்	விஷயங்கைள	எ திவிட் ர்கள்.	ெப ம்பா ம்,	எல்ேலா ம்	உங்கள்
ஆவணங்கள்	ப க்க	ேவண் ம்,	ஆனால்	உண்ைமயில்,	நீங்கள்	இந்த	அறி
உள்ள 	என் 	மற்றவர்க க் 	ஞாபகப்ப த்த	ேவண் ம்.
எவ்வாறாயி ம்,	உங்கள்	விதிகைள	நைட ைறப்ப த்த	ேவண் ய	அவசியம்
ஏற்பட்டால்,	 ழ்நிைலகைளத்	தனிைமப்ப த்த	உத கிற .	

இல்ைல	என் 	ெசால்வ 	எளிதான 	இல்ைல,	ஆனால்	“������
����������	����	�����������	���������������
��������������”	என்ப 	“������	����������
������	�������������”	என்பைதவிட	தனிப்பட்ட ைறயில்
இல்லாமல்	உள்ள .	

ஒ 	பராமரிப்பாளராக	இல்ைல	என	 ம்	பல	 ழ்நிைலகைள	நீங்கள்
எதிர்ெகாள்வீர்கள்:	ேநாக்கம்	ெபா ந்தாத	அம்ச	ேகாரிக்ைககள்,	ஒ வர்
கலந் ைரயாடைலத்	தடம் ரள	ெசய்தல்,	மற்றவர்க க் 	ேதைவயற்ற
ேவைலையச்	ெசய்வ .	

��������	�������������	��������	������������
இ 	மற் ம்	இ 	ேகாரிக்ைக	வரிைச	ஆகியைவ	இல்ைல	என	ெசால்ல	ேவண் ய
இடங்களில்	 க்கியமானைவயா ம்.	ஒ 	திட்ட	பராமரிப்பாளராக,	நீங்கள்
தவிர்க்க	வி ம்பாத	பரிந் ைரகைள	ெப வீர்கள்.	

பங்களிப் 	உங்கள்	திட்டத்தின்	ேநாக்கத்ைத	மாற் கிற 	அல்ல 	உங்கள்
பார்ைவக் 	ெபா ந்தவில்ைல.	ஒ ேவைள	நல்ல	ேயாசைன,	ஆனால்
ெசயல்ப த் தலில்	சரியின்ைம.	
காரணம்	எ வாயி ம்,	உங்கள்	திட்டத்தின்	தரத்ைதச்	சந்திக்காத
பங்களிப் கைள	சமாளிப்பதற் 	இ 	சாத்தியமா ம்.	
நீங்கள்	ஏற் க்ெகாள்ள	வி ம்பாத	பங்களிப்ைபப்	ெபற்றால்,	உங்கள்	 தல்
பிரதிபலிப் 	அைத	 றக்கணிக்கலாம்	அல்ல 	நீங்கள்	அைதப்	பார்க்கவில்ைல
என் 	பாசாங் 	ெசய்யலாம்.	அவ்வா 	ெசய்வ 	மற்றவரின்	உணர்ச்சிகைள
காயப்ப த்தி,	உங்கள்	ச கத்தின்	பிற	 க்கிய	பங்களிப்பாளர்கைளத்
த க்கலாம்.	
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ெபரிய	அளவிலான	திறந்த	 ல	திட்டங்க க் 	ஆதரைவக்	ைகயா ம்
திற ேகால்	சிக்கல்கைள	நகர்த் வதா ம்.	இ கள்	ஸ்தம்பிக்காமல்	இ க்க
யற்சிக்க ம்.	நீங்கள்	ஒ 	iOS	ெடவலப்பர்	என்றால்	ேரடர்கைளச்	சமர்ப்பிக்க

எவ்வள 	விரக்தியைடகிறீர்கள்	என் 	உங்க க் த்	ெதரி ம்.	2	வ டங்கள்
கழித் ,	iOS	இன்	சமீபத்திய	பதிப்ைப	மீண் ம்	 யற்சிக்க ம்	என்
றப்படலாம்	.

—	@KrauseFx,	“திறந்த	 ல	ச கங்கைளக்	அளவி தல்”	
நீங்கள்	ேதைவயற்ற	பங்களிப்ைப	 வதற்காக	வ த்தம்	ெகாள்ள
ேதைவயில்ைல.	காலப்ேபாக்கில்,	உங்கள்	திட்டத்தில்	பதிலளிக்கப்படாத	இ கள்
மற் ம்	இ 	ேகாரிக்ைககள்	மனஅ த்தத்ைத ம்,	அச் த்தைல ம்
அதிகரிக்கிற .	

நீங்கள்	ஏற்க	வி ம்பாத	பங்களிப் கைள	உடன யாக	 வி தல்	நல்ல .	உங்கள்
திட்டத்தில்	ஏற்கனேவ	ேவைலகள்	நிைறய	இ ந்தால்,	திறம்பட	சிக்கல்கைள
எவ்வா 	தீர்க்க	 ம்	@steveklabnik	ெசால் ம்	சில	பரிந் ைரகள்.	

இரண்டாவதாக,	பங்களிப் கைள	 றக்கணிப்ப 	உங்கள்	ச கத்திற் 	ஒ
எதிர்மைற	சமிக்ைஞைய	அ ப் கிற .	ஒ 	திட்டத்திற் 	பங்களிப்ப
அச் த்தலாக	இ க்கலாம்,	 றிப்பாக	ஒ வரின்	 தல்	 ைற.	நீங்கள்
அவர்களின்	பங்களிப்ைப	ஏற் க்	ெகாள்ளாவிட்டா ம்,	அதன்	பின்னால்	உள்ள
நபரிடம்	ஒப் க்ெகாள்வேதா ,	அவர்களின்	ஆர்வத்திற் 	நன்றி	ெதரிவிக்க ம்.
இ 	ஒ 	ெபரிய	பாராட் !	

பங்களிப்ைப	ஏற் க்ெகாள்ள	வி ம்பவில்ைல	எனில்:	
�����	������������	அவர்களின்	பங்களிப் க்காக	

�����������	������������	���	���
�����������	என்பைத	விளக்க ம்,	 ன்ேனற்றத் க்கான
ெதளிவான	பரிந் ைரகைள	வழங்க ம்.	பரி டன்	அேத	சமயம்	உ தி டன்
இ ங்கள்.	

https://github.com/KrauseFx
https://krausefx.com/blog/scaling-open-source-communities
https://words.steveklabnik.com/how-to-be-an-open-source-gardener
https://github.com/steveklabnik


�����������	�����������	����������,	உங்களிடம்
இ ந்தால்.	நீங்கள்	ஏற் க்ெகாள்ள	வி ம்பாத	விடயங்க க் 	மீண் ம்
மீண் ம்	ேகாரிக்ைககைள	நீங்கள்	கண்டால்,	தவிர்க்கேவண் ய
ஆவணத்தில்	அவற்ைறச்	ேசர்க்க ம்.	
�����������	�������	

நீங்கள்	பதிலளிப்பதற் 	1-2	க் ம்	ேமற்பட்ட	வாக்கியங்கள்	ேதைவயில்ைல.
உதாரணமாக,	ெசலரியின்	ஒ 	பயனரின்	விண்ேடாஸ்	ெதாடர்பான	பிைழ
அறிக்ைகக் ,	@berkerpeksag	ம 	ெமாழி:	

	Celery
screenshot

இல்ைல	என	 வதற் 	அச்சமி ந்தால்,	நீங்கள்	மட் ம்	தனித்
இல்ைல.	@jessfraz	 வ ேபால்:	

பல	திறந்த	 ல	திட்டங்கள்,	ெமேசாஸ்,	 ெபர்னிஸ்,	 ேராமியம்	ஆகியவற்றின்
பராமரிப்பாளர்களிடம்	நான்	ேபசியேபா ,	அவர்கள்	அைனவ க் ம்	நீங்கள்
வி ம்பாத	இைணப் கைள	“இல்ைல”	என் 	 வ 	ஒ 	பராமரிப்பாளரின்
க னமான	ப திகளில்	ஒன் 	என் 	ஓப் க்ெகாண்டனர்.	
ஒ வரின்	பங்களிப்ைப	ஏற் க்ெகாள்ள	வி ம்பாத 	பற்றி	 ற்ற ணர்
ெகாள்ளேவண் ய	அவசியமில்ைல.	திறந்த	 லத்தின்	 தல்
விதி,	@shykes ற் ப்ப 	:	“�����	������	����������,	���
������	���������.”	மற்ெறா 	நபரின்	உற்சாகத் டன்	சமரசம்
ெசய்வ 	ஒ 	நல்ல	விஷயம்,	ஒ 	பங்களிப்ைப	நிராகரிப்ப 	என்ப 	பின்னால்	உள்ள
நபைர	நிராகரிப்ப 	ேபாலேவ	அல்ல.	
இ தியில்,	ஒ 	பங்களிப் 	ேபா மானதாக	இல்ைலெயன்றால்,	அைத
ஏற் க்ெகாள்வதற்கான	எந்த	கடைம ம்	இல்ைல.	உங்கள்	திட்டத்தில்	மக்கள்
பங்களிக் ம்	ேபா ,	தய ெசய் 	பதிலளிக்க ம்,	ஆனால்	நீங்கள்
உண்ைமயிேலேய	நம் ம்	மாற்றங்கைள	ஏற்க ம்.	இல்ைல	என	அ க்க
ெசால்வதால்,	அ 	எளிைமயாகிற .	உண்ைம.	

�������������	��������
தல்	இடத்தில்	ேதைவயற்ற	பங்களிப் களின்	அள 	 ைறக்க,	உங்கள்	பங்களிப்

ெசயல் ைற	உங்கள்	பங்களிப் 	வழிகாட் 	பங்களிப் கைள	சமர்ப்பிக் ம்	மற் ம்

https://github.com/celery/celery/
https://github.com/berkerpeksag
https://github.com/celery/celery/issues/3383
https://github.com/jessfraz
https://blog.jessfraz.com/post/the-art-of-closing/
https://github.com/shykes
https://twitter.com/solomonstre/status/715277134978113536


ஏற் க்ெகாள்வைத ம்	விளக்க ம்.	
பல	 ைறந்த	தரவரிைச	பங்களிப் கைளப்	ெப கிறீர்கள்	என்றால்,
பங்களிப்பாளர்கள்	பணி ரி ம்	பணி	ெசய் ம் ன்	ெசய்யேவண் யைவகளில்	சில
உள்ளன.	உதாரணமாக:	

ஒ 	இ 	அல்ல 	இ 	ேகாரிக்ைக	வார்ப் /பட் யல்	நிரப் க	
ஒ 	இ 	ேகாரிக்ைக	சமர்ப்பிக் ம்	 ன்	ஒ 	இ 	திறக்க ம்

அவர்கள்	உங்கள்	விதிகள்	பின்பற்றவில்ைல	என்றால்,	உடன யாக	இ ைவ
விட் 	உங்கள்	ஆவணத்ைத	 ட் க்காட்ட ம்.	

இந்த	அ ைற	 தலில்	தவறாக	உணரக் ம்	என்றா ம்,	இ
கட்சிக க் ம்	நன்ைம	பயக் ம்.	நீங்கள்	ஏற்ெகனேவ	பல	மணிேநரம்
வீண க்கப்பட்ட	ேவைலகளில்	ஒ வைர	இ க்க	ேவண் ெமன்ற	வாய்ப்
ைறகிற .	அ 	உங்கள்	பணிச் ைமைய	எளிதாக	நிர்வகிக்க	உத கிற .	

	avatar

அவர்கள்	பணி	ெதாடங் ம்	 ன்	அல்ல 	என்ன	ஏற் க்ெகாள்ள	மாட்டார்கள்
அல்ல 	எதிர்காலத்தில்	ஒ 	நல்ல	அறி றிைய	எப்ப 	ெபற	 ம்	என்பைத,
அவர்க க் 	ஒ 	CONTRIBBUTING.md	ேகாப் 	 லம்	விளக்க ம்.

—	@MikeMcQuaid,	“தய டன்	இ க்க	ேகாரிக்ைககைள	 தல்”	
சில	ேநரங்களில்,	நீங்கள்	இல்ைல	என	ெசால் ம்ேபா ,	உங்கள்	பங்களிப்பாள க்
வ த்தமளிக்கலாம்	அல்ல 	உங்கள்	 ைவ	விமர்சிக்கலாம்.	அவர்களின்	நடத்ைத
விேராதமான 	என்றால்,	நிைலைமையத்	தணிப்பதற்கான	நடவ க்ைககைள
எ க்க ம்	அல்ல 	ஆக்க ர்வமாக	ஒத் ைழக்க	தயாராக	இல்ைல	என்றால்
அவர்கைள	உங்கள்	ச கத்திலி ந் 	நீக்க ம்.	
������������	������������
ஒ ேவைள	உங்கள்	ச கத்தில்	உள்ளவர்கள்	உங்கள்	திட்டத்தின்	தரத்ைதச்
சந்திக்காத	பங்களிப்ைபச்	சமர்ப்பிக்கலாம்.	நிரந்தரமாக	நிராகரிக்கப்ப வதன்
லம்	இ 	கட்சிக க் ம்	ஏமாற்றமளிக்கலாம்.	

https://github.com/MikeMcQuaid
https://github.com/blog/2124-kindly-closing-pull-requests
https://github.com/jonschlinkert/maintainers-guide-to-staying-positive#action-items


உங்கள்	திட்டத்ைத	யாராவ 	ஆர்வத் டன்	பார்க்கிறார்கேளா,	ஆனால்	சிறி
ெம ற்றல்	ேதைவப்ப வதால்,	ெபா ைமயாக	இ ங்கள்.	ஒவ்ெவா
ழ்நிைலயி ம்	அவர்களின்	பங்களிப் கள்	திட்டத்தின்	எதிர்பார்ப் கைள	ஏன்
ர்த்தி	ெசய்யவில்ைல	என்பைத	ெதளிவாக	விளக் ங்கள்.	எளிைமயான	அல்ல
ைறவான	ெதளிவற்ற	பணிைய	 ட் க்காட் ம்	 யற்சியில்,	“நல்ல	 தல்	பிைழ”

என்ற	ெபயரில்,	அவர்க க் 	நல்ல	ெதாடக்கத்ைத	ஊக்கப்ப த்தேவண் ம்.
உங்களிடம்	ேநரம்	இ ந்தால்,	அவர்கள்	 தல்	பங்களிப் 	 லம்	அவர்கைள
வழிகாட் தல்,	அல்ல 	உங்கள்	ச கத்தில்	வழிகாட்ட	ேவ 	யாைரேய ம்
ஒ வைர	கண் பி ங்கள்.	
	



4.	������	��������
��������������

	

நீங்கேள	எல்லாவற்ைற ம்	ெசய்ய	ேவண் யதில்ைல.	உங்கள்	திட்டத்தின்	ச கம்
ஒ 	காரணத்திற்காக	உள்ள !	ெசயல்ப ம்	பங்களிப்பாளர்கைளக்
ெகாண் ராவிட்டா ம்	 ட,	நிைறய	பயனர்கள்	இ ந்தால்,	அவர்கைள	ெகாண்
ேவைல	ெசய் ங்கள்.
�����������	���������	������������
நீங்கள்	அ த்தவர்கள்	பங்களிக்க	வி ம்பினால்,	அவர்களிடம்	உதவிைய
ேகட்க ம்.	

திய	பங்களிப்பாளர்கள்	மீண் ம்	மீண் ம்	பங்களிப்பைத	நீங்கள்	கா ம்ேபா ,
அதிக	ெபா ப் கைள	வழங் வதன்	 லம்	அவர்களின்	ேவைலகைள
அங்கீகரி ங்கள்.	மற்றவர்கள்	தைலைமத் வ	பாத்திரங்களாக	வர	வி ம்பினால்,
எவ்வா 	வளரலாம்	என்பைத	ஆவணப்ப த்த ம்.	
திட்டப்பணியின்	 தலா ைமைய	பகிர	அ த்தவர்கைள	ஊக்கப்ப த் வத்தின்
லம்	உங்கள்	ெசாந்த	பணிச் ைமைய	ெபரி ம்	 ைறக்க	 ம்,

என	@lmccartதன 	திட்டப்பணியில்	கண்டறிந்தார்,	p5.js.	

	avatar

“ஆமாம்,	யா க் ம்	ஈ பா 	இ க்க	 ம்,	நீங்கள்	நிைறய	 றியீட்
நி ணத் வங்கைளக்	ெகாண் க்க	ேவண் யதில்ைல	[…].”	என் 	ெசான்ேனன்.
ஓ 	[நிகழ்விற் ]	வ வதற் 	பலர்	ஓப் க்	ெகாண்டனர்.	இ 	உண்ைமயா	என் ?
அப்ெபா 	நான்	ஆச்சரியம்	ெகாண்ேடன்.	அங் 	40	ேபர்	இ ப்பார்கள்.
அவர்கள்	ஒவ்ெவா வ ட ம்	நான்	அமர	ேவண் ெமன்றில்ைல…	ஆனால்
அைனவ ம்	ஓன் 	 வதனால்,	ேவைல	 லபமாகிற .	ஒ 	நபர்	கற்ற டன்,
அைத	தன்	அ கில்	உள்ளவ க் 	கற்பிப்பார்.

https://opensource.guide/ta/building-community/#share-ownership-of-your-project
https://github.com/lmccart
https://github.com/processing/p5.js?files=1


—	@lmccart,	"”திறந்த	 லம்”	என்பதன்	ெபா ள்	என்ன?	p5.js	பதிப் ”	

நீங்கள்	உங்கள்	திட்டத்திலி ந் 	தற்காலிகமாகேவா	அல்ல 	நிரந்தரமாக	விலக
ேவண் யி ந்தால்,	ேவ 	யாரிடேம ம்	உங்கள்	திட்டத்ைத	எ த் க்ெகாள் மா
ேகட் க்ெகாள்வதில்	எந்த	வ த்த ம்	ெகாள்ள	ேதைவயில்ைல.	

மற்றவர்கள்	அதன்	திைசையப்	பற்றி	ஆர்வத் டன்	இ ந்தால்,	அவர்க க்
அ கல்	வழங்க	அல்ல 	அதிகாரப் ர்வமாக	மற்றவர்களிடம்	கட் ப்பாட்ைட
ஒப்பைடக்க ம்.	யாராவ 	உங்கள்	திட்டத்தின்	கிைளைய,	ேவ 	எங்காவ
பராமரித் 	வந்தால்,	உங்கள்	அசல்	திட்டத்திடமி ந் 	பிைணப்ைப	இைணக்க ம்.
பல	மக்கள்	உங்கள்	திட்டம்	வாழ	ேவண் ம்	என	எண் வ 	ெபரிய	விஷயம்!	
@progrium	திட்டத்தின்	ேநாக்ைக	ஆவணப்ப த்தி ந்ததால்,	அவர்	திட்டத்தில்
இ ந் 	விலகி	பின்னர்	 ட	Dokku	அந்த	இலக் கைள	வாழ	உதவிய
என	கண்டறிந்தார்	
நான்	வி ம்பியைத	விவரிக் ம்	ஒ 	விக்கி	பக்கத்ைத ம்	நான்	ஏன்	வி ம்பிேனன்
என் ம்	எ திேனன்.	சில	காரணங்களால்,	பராமரிப்பாளர்கள்	அந்த	திைசயில்
திட்டத்ைத	நகர்த்தியதில்	எனக் 	ஆச்சரியமாக	இ ந்த !	அ 	நான்
நகர்த் வைத	ேபால	இ ந்ததா?	எல்லா	ேநரத்தி ம்	இல்ைல.	ஆனால்	நான்
எ தியைத	ேநாக்கி	திட்டத்ைத	ெகாண் 	ெசன்ற .	
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உங்க ைடய	திட்டம்	என்ன	ெசய்ய	ேவண் ம்	என்பைதப்	ெபா த் 	ஒ
பங்களிப்பாள க் 	வித்தியாசமான	அபிப்ராயம்	இ ந்தால்,	அவர்கள்	தங்கள்
ெசாந்த	கிைளயில்	ேவைல	ெசய்ய	ெம வாக	ஊக் விக்க	ேவண் ம்.	
ஒ 	திட்டத்ைத	நகெல ப்ப 	ஒ 	ெகட்ட	காரியம்	அல்ல.	திட்டங்கைள
நகெல த் 	மாற்றியைமப்ப 	திறந்த	 லத்தில்	உள்ள	விஷயங்களில்	ஒன்றா ம்.
உங்கள்	ச க	உ ப்பினர்கள்	தங்கள்	ெசாந்த	கிைளயில்	ேவைல	ெசய்ய
ஊக் விப்பார்கள்,	உங்கள்	திட்டத்தின்	பார்ைவக் 	 ரணாக	இல்லாமல்,	அவர்கள்
ேதைவப்ப ம்	பைடப் க் 	ெவளிச்	ெசல் ம்	வழிைய	வழங்க	 ம்.	

https://github.com/lmccart
https://medium.com/@kenjagan/what-does-open-source-even-mean-p5-js-edition-98c02d354b39
https://github.com/progrium
https://github.com/dokku/dokku
https://web.archive.org/web/20151204215958/https://progrium.com/blog/2015/12/04/leadership-guilt-and-pull-requests/
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நான்	80%	பயன்பா 	வழக்ைக	 ர்த்தி	ெசய்கிேறன்.	நீங்கள்	ஒ 	 னிகார்னாக
இ ந்தால்,	தய ெசய் 	என்	திட்டத்ைத	நகெல த் க்	ெகாள் ங்கள்.	நான்
ண்பட	மாட்ேடன்!	என்	ெபா 	திட்டங்கள்	கிட்டத்தட்ட	எப்ேபா ம்	ெபா வான
பிரச்சிைனகைளத்	தீர்ப்பதற் த்தான்.	என்	திட்டத்ைத	நகெல த்ேதா	அல்ல
அைத	விரி ப த் வதன்	 லம்	ஆழமாக	ெசல்ல	நான்	 யற்சி	ெசய்கிேறன்.

—	@geerlingguy,	“நான்	ஏன்	PR	ஐ	 கிேறன்”	

அேதேபால்,	இ 	உங்க க் 	அைலக்கற்ைற	இல்லாத	ெபா 	உங்கள்	தீர்ைவ
உண்ைமயில்	வி ம் ம்	ஒ 	பயன க் 	இ 	ெபா ந் ம்.	APIகள்	மற் ம்
தனிப்பயனாக் தல்	ெகாக்கிகள்	வழங் வதன்	 லம்,	மற்றவர்கள்	தங்கள்	ெசாந்த
ேதைவகைள	 ர்த்தி	ெசய்ய	 ம்,	 லத்ைத	ேநர யாக	மாற்றியைமக்க

யா .	ேகாேகாபாட்க க்கான	 தல்	ஊக் விப் கைள	“மிக ம்
வாரஸ்யமான	சில	க த் க்க க் ”	வழிவ த்த

என் 	@orta	கண்டறிந்தார்:	
ஒ 	திட்டம்	ெபரியதாகிவிட்டால்,	அைவ	 திய	 றியீட்ைட	அறி கப்ப த் வ
பற்றி	மிக ம்	பழைமவாதமாக	இ க்க	ேவண் ம்	என்ப 	கிட்டத்தட்ட	தவிர்க்க

யாத .	நீங்கள்	“இல்ைல”	என் 	ெசால்வ 	நல்ல ,	ஆனால்	நிைறய	ேபர்
சட்டப் ர்வ	ேதைவகைள	ெகாண் க்கிறார்கள்.	எனேவ,	அதற் 	பதிலாக	நீங்கள்
ஒ 	க வியாக	உங்கள்	ேமைடயாக	மாற்ற	 கிற .	

	

https://github.com/geerlingguy
https://www.jeffgeerling.com/blog/2016/why-i-close-prs-oss-project-maintainer-notes
https://github.com/orta
https://artsy.github.io/blog/2016/07/03/handling-big-projects/
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மற்றவர்கள்	உங்க க் 	உதவக் ய	பணிகைளச்	ெசய்வ 	ேபாலேவ,	எந்தெவா
மனித ம்	ெசய்ய	ேவண்டாத	பணிக ம்	உள்ளன.	தானியங் 	ெபாறிகள்	உங்கள்
நண்பர்கேள.	ஒ 	பராமரிப்பாளராக	உங்கள்	வாழ்ைவ	எளிதாக் வதற் 	அவற்ைறப்
பயன்ப த் ங்கள்.
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ேசாதைனகைள	ேசர்ப்பதன்	 லம்	நீங்கள்	உங்கள்	திட்டத்ைத	தானியங்க
ெசய்யக் ய	மிக	 க்கியமான	வழிகளில்	ஒன்றா ம்.	

ேசாதைனகள்,	பங்களிப்பாளர்க க் 	அவர்கள்	எைத ம்	உைடக்க	மாட்டார்கள்
என் 	நம்பிக்ைகைய	த கிற .	விைரவாக	பங்களிப் கைள	மதிப்பாய் 	ெசய்
ஏற் க்ெகாள்வதற் ம்	அைவ	எளிதாக் கின்றன.	நீங்கள்	 ரிதமாக
பதிலளிக்கிறீர்கள்	என்றால்,	உங்கள்	ச தாயத்ைத	இன் ம்	அதிகமாக
ஈ ப த்தலாம்.	
அைனத் 	எதிர்வ ம்	பங்களிப் கைள	இயக் ம்	தானியங் 	ேசாதைனகள்
அைமக்க ம்,	உங்கள்	ேசாதைனகைள	எளிதில்	பங்களிப்பவர்களால்	இயக்க

ம்	என்பைத	உ தி	ெசய்ய ம்.	அைனத் 	 றியீட் 	பங்களிப் க ம்
சமர்ப்பிக்கப்ப வதற் 	 ன்	உங்கள்	ேசாதைனகைள	கடக்க	ேவண் ம்.	எல்லா
சமர்ப்பிப் க க் மான	 ைறந்தபட்ச	தரமான	தரத்ைத	அைமக்க	உத வீர்கள்.
கிட்ஹப்-இல்	ேதைவப்ப ம்	நிைல	சரிபார்ப் க்கள்	உங்கள்	ேசாதைனகைள
கடந் ெசல்லாமல்	மாற்றம்	எ ம்	ேசர்க்கப்படா 	என்பைத	உ திப்ப த்த
உத கிற .	

நீங்கள்	ேசாதைனையச்	ேசர்த்தால்,	உங்கள்	பங்களிப் க்	ேகாப்பில்
(CONTRIBUTING	file)	அவர்கள்	எவ்வா 	ேவைல	ெசய்கின்றன	என்பைத
விளக்கிச்	ெசால் ங்கள்.	

https://help.github.com/articles/about-required-status-checks/
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மக்கள்	ேவைல	ெசய் ம்	அைனத் 	 றியீட் ற் ம்	ேசாதைனகள்	ேதைவ	என்
நான்	நம் கிேறன்.	 றியீ 	 ைமயாக	மற் ம்	ெசய்தபின்	சரியானதாக
இ ந்தால்,	அதில்	மாற்றங்கள்	ேதைவயில்ைல	-	ஏதாவ 	தவ 	ஏற்பட்டால்,	அ
“அ 	ெசயலிழக்கச்	ெசய்கிற ”	அல்ல 	“இ 	ேபான்ற	ஒ 	அம்சம்	இல்ைல”
என்பைத	நாம்	மட் ம்	 றியீட்ைட	எ தலாம்.	நீங்கள்	எ க் ம்	மாற்றங்கைளப்
ெபா ட்ப த்தாமல்,	நீங்கள்	தற்ெசயலாக	அறி கப்ப த்தக் ய	எந்தப்
பின்னைட கைள ம்	ைகயா வதற் 	ேசாதைனகள்	அவசியம்.

—	@edunham,	“ரஸ்ட்’ஸ்	ச தாய	தன்னியக்கமாக்கல்”	
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ஒ 	பிரபலமான	திட்டத்ைத	பராமரிப்ப 	பற்றிய	நற்ெசய்தி	என்னெவனில்	மற்ற
பராமரிப்பாளர்கள்	இேத	ேபான்ற	பிரச்சிைனகைள	எதிர்ெகாண் ,	அதற்காக	ஒ
தீர்ைவ	உ வாக்கினர்.	

பராமரிப் 	பணியின்	சில	அம்சங்கைள	தானியங் ப த் வதற் 	பல்ேவ
வைகயான	க விகள்	உள்ளன.	ஒ 	சில	உதாரணங்கள்:	

ெசாற்ெபா ள்	ெவளியீ 	உங்கள்	ெவளியீட்ைட	தானியங் ப த் கிற 	

றிப்பி -ெசயலி	இ 	ேகாரிக்ைகக க் 	சாத்தியமான	விமர்சகர்கைள
றிப்பி கின்ற 	

இடர்	 றியீ 	மதிப்பாய்ைவ	தானியங் ப த் வதற் 	உத கிற 	

பிைழ	அறிக்ைககள்	மற் ம்	பிற	ெபா வான	பங்களிப் க க் ,	கித்ஹப்-இல்
உள்ள	சிக்கல்	வார்ப் க்கள்	மற் ம்	இ 	ேகாரிக்ைக	சிக்கல்	வார்ப் க்கள்,
நீங்கள்	ெப ம்	தகவைல	தைடயின்றிப்	ெப வதற் 	உத ம்.	@TalAter	உங்கள்
சிக்கல்	மற் ம்	PR	வார்ப் க்கள்	எ வதற் 	உத வதற் 	உங்கள்	ெசாந்த
சாதைன	வழிகாட் ையத்	ேதர் ெசய்ய ம்	உ வாக்கினார்.	

https://github.com/edunham
https://edunham.net/2016/09/27/rust_s_community_automation.html
https://github.com/showcases/tools-for-open-source
https://github.com/semantic-release/semantic-release
https://github.com/facebook/mention-bot
https://github.com/facebook/mention-bot
https://github.com/facebook/mention-bot
https://github.com/danger/danger
https://github.com/blog/2111-issue-and-pull-request-templates
https://github.com/TalAter
https://www.talater.com/open-source-templates/#/


உங்கள்	மின்னஞ்சல்	அறிவிப் கைள	நிர்வகிக்க,	மின்னஞ்சல்	வ கட் கள்	 லம்
ன் ரிைம	ெகா த் 	ஒ ங் ப த்தலாம்.	

நீங்கள்	இன் ம்	சிறி 	ேமம்பட்ட	ெபற	வி ம்பினால்,	பாணி	வழிகாட் கள்	மற் ம்
பிசிரிைழ	 லம்	திட்ட	பங்களிப் கைள	தரப்ப த்தி	அவற்ைற	ஆய் 	மற் ம்	ஏற்க
எளிதாக	ெசய்ய	 ம்.	

இ ப்பி ம்,	உங்கள்	தர கள்	மிக	சிக்கலானதாக	இ ந்தால்,	அவர்கள்
பங்களிப் க் 	தைடகைள	அதிகரிக்க	 ம்.	நீங்கள்	எல்ேலா ைடய
வாழ்க்ைகைய ம்	எளிதாக்கிக்ெகாள்ள	ேபா மான	விதிகள்	மட் ேம
ேசர்க்கிறீர்கள்	என்பைத	உ திப்ப த்த ம்.	
எந்த	க விகைளப்	பயன்ப த் வ 	என்ப 	உங்க க் த்	ெதரியாவிட்டால்,	பிற
பிரபலமான	திட்டங்கள்,	 றிப்பாக	உங்கள்	 ற் ச் ழலில்	உள்ளைவ	என்ன
என்பைதப்	பா ங்கள்.	உதாரணமாக,	பங்களிப் 	ெசயல் ைற	பிற	 ைன
ெதா திகள்	எவ்வா 	இ க் ம்?	இேதேபான்ற	க விகள்	மற் ம்
அ ைறகைளப்	பயன்ப த் வதன்	 லம்	உங்கள்	இலக்
பங்களிப்பாளர்க க் 	உங்கள்	ெசயல் ைற	நன் 	அறியப்ப ம்.	
	

https://github.com/blog/2203-email-updates-about-your-own-activity
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திறந்த	 ல	ேவைல	உங்க க் 	மகிழ்ச்சிையக்	ெகா த்த .	ஒ ேவைள
இப்ேபா 	நீங்கள்	தனிைம	அல்ல 	 ற்ற	உணர் 	ெகாள்ளலாம்.
உங்கள்	திட்டங்கைளப்	பற்றி	நீங்கள்	ேயாசித் க்ெகாண் க் ம்ேபா 	ஒ ேவைள
நீங்கள்	கவைலகள்	அல்ல 	அச்சம்	வளர்வதாக	உணரலாம்.	இதற்கிைடயில்,
பிரச்சிைனகள்	மற் ம்	ேகாரிக்ைககைள	இ க்கின்றன.	

ெவளிப்பைடயான	 ல	ேவைலகளில்,	 றிப்பாக	பராமரிப்பாளர்களிைடேய,	தீய்
என்ப 	ஒ 	உண்ைமயான	மற் ம்	பரவலான	பிரச்சிைனயா ம்.	ஒ
பராமரிப்பாளராக,	உங்க ைடய	மகிழ்ச்சி	என்ப 	திறந்த	 ல	திட்டத்தின்	உயிர்
பிைழப்பதற்கான	ஒ 	நிபந்தைனயற்ற	ேதைவயா ம்.	

ெசால்வதற் 	அவசியமில்ைல,	ஒ 	இைடெவளி	எ த் க்ெகாள் ங்கள்!	ஒ
வி ைற	எ க்க	எரிந்ெதாழி ம்	வைர	நீங்கள்	காத்தி க்க
ேவண் யதில்ைல.	@brettcannon,	ஒ 	ைபதான்	உள்ளக	ேமம்பாட்டாளர்,	14
வ டங்கள்	திறந்த	 ல	தன்னார்வ	பணிக் 	பிற 	ஒ 	மாத	கால
வி ைற	எ த் 	ெகாள்ள	 	ெசய்தார்.	
ேவ 	எந்த	வைகயிலான	பணி ைறைய ம்	ேபால,	வழக்கமான	இைடெவளிகைள
எ த் க்	ெகாண்டால்,	நீங்கள்	உங்கள்	ேவைலையப்	 ப்பித் ,	மகிழ்ச்சி டன்,
உற்சாகமாக	ைவத்தி ப்பீர்கள்.	

	avatar

WP-CLI	ஐ	பராமரிப்பதில்,	 தலில்	நான்	மகிழ்ச்சியைடந்ேதன்,	என்	ஈ பாட் ன்
மீ 	ெதளிவான	எல்ைலகைள	அைமத்ேதன்.	என்	சாதாரண	பணி
அட்டவைணயின்	ஒ 	ப தியாக,	வாரத்திற் 	2-5	மணிேநரத்ைத	நான்
கண் க்கிேறன்.	இ 	என்	ஈ பா 	ஒ 	உணர் ,	மற் ம்	மிக ம்	ேவைல

https://github.com/brettcannon
https://snarky.ca/why-i-took-october-off-from-oss-volunteering/


உணர்கிேறன்	இ ந் 	ைவத்தி க்கிற .	நான்	பணி ரி ம்	பிரச்சிைனக க்
ன் ரிைம	அளிப்பதால்,	மிக	 க்கியமான 	என்னெவன் 	நான்

நிைனக்கிேறன்.	நான்	பணி ரி ம்	பிரச்சிைனக க் 	 ன் ரிைம	அளிப்பதால்,
நான்	மிக ம்	 க்கியம்	என	நிைனப்பதில்	நான்	ெதாடர்ந் 	 ன்ேனற்றம்	ெசய்ய

கிற .

—	@danielbachhuber,	“என்	இரங்கல்கள்,	நீங்கள்	இப்ேபா 	ஒ 	பிரபலமான
திறந்த	 ல	திட்டத்தின்	பராமரிப்பாளர்”	

சில	ேநரங்களில்,	எல்ேலா க் ம்	உங்கள்	அவசியம்	ேதைவப்ப வ 	ேபால்
உணர்ந்தால்	திறந்த	 ல	ேவைலகளில்	இ ந் 	இைடேவளி	எ ப்ப 	க னம்.
நீங்கள்	விலகிச்	ெசல்லவதால்	மக்கள்	உங்கைள	 ற்றவாளியாக	உணர	 யற்சி
ெசய்யலாம்.	
நீங்கள்	ஒ 	திட்டத்தில்	இ ந் 	விலகி	நிற்ைகயில்,	உங்கள்	பயனர்க க் ம்
ச கத்திற் ம்	ஆதரைவக்	கண்டறிய	உத ங்கள்.	உங்க க் த்	ேதைவயான
ஆதரைவக்	கண் பி க்க	 யவில்ைல	என்றால்,	எப்ப யாவ 	ஒ
இைடெவளிைய	எ ங்கள்.	நீங்கள்	கிைடக்காதேபா 	ெதாடர் ெகாள்வைத
உ திப்ப த்திக்	ெகாள் ங்கள்,	எனேவ	உங்கள்	ம ெமாழியின்ைம	காரணமாக
மக்கள்	 ழப்பமைடவதில்ைல.	
இைடெவளிகைள	எ த் க்ெகாள்வ 	ெவ ம்	வி ைறைய	விட	அதிகமா ம்.
நீங்கள்	வார	இ திகளில்	திறந்த	 ல	ேவைல	ெசய்ய	வி ம்பவில்ைல	என்றால்,
அல்ல 	ேவைல	ேநரங்களில்,	அந்த	எதிர்பார்ப் கைள	மற்றவர்க க் 	ெதரிவிக்க
ேவண் ம்,	எனேவ	அவர்கள்	உங்கைள	ெதாந்தர 	ெசய்யக் டா 	என	அறிவர்.	

https://github.com/danielbachhuber
https://runcommand.io/2016/06/26/my-condolences-youre-now-the-maintainer-of-a-popular-open-source-project/


7.	������	�������	����������
������������!

	

ஒ 	பிரபலமான	திட்டத்ைத	பராமரிப்ப ,	 ந்ைதய	வளர்ச்சிைய	விட	ேவ பட்ட
திறைமக க் த்	ேதைவ,	ஆனால்	அ 	 ைறவான	நன்மதிப் ம்	இல்ைல.	ஒ
பராமரிப்பாளராக,	சிலர்	மட் ேம	அ பவப்ப ம்	தைலைம	மற் ம்	தனிப்பட்ட
திறைமகைள	நீங்கள்	பயிற்சி	ெசய்வீர்கள்.	நிர்வகிப்ப 	எப்ேபா ம்	எளிதல்ல,
ெதளிவான	எல்ைலகைள	அைமத்தல்	மற் ம்	நீங்கள்	வசதியாக	உள்ளைத	மட் ம்
எ த் க்ெகாள்வ ,	மகிழ்ச்சியாக,	 த் ணர்ச்சி ட ம்,	பய ள்ளதாக ம்
இ க்க	உத ம்.
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வளர்ந் 	வ ம்	திறந்த	 ல	திட்டங்கள்	 கைள	எ க்க	 ைறயான
விதிகளால்	நன்ைம	அைடய	 ம்.	
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உங்கள்	திட்டம்	வளர்ந் 	வ கிற ,	மக்கள்	ஈ பட் ள்ளனர்,	நீங்கள்	இந்த
காரியத்ைத	ைவத் க்	ெகாள்ள	கடைமப்பட் ள்ளீர்கள்.	Aஇந்த	கட்டத்தில்,	உங்கள்
பணிப்ப திக் 	வழக்கமான	திட்ட	பங்களிப்பாளர்கைள	எவ்வா 	இைணப்ப
என்ப 	 றித் 	நீங்கள்	ேயாசித் 	இ க்கலாம்,	யாேரா	ஒ வ க் 	அ கல்
வழங் வ 	அல்ல 	ச க	விவாதங்கைள	தீர்த் 	ைவப்பதாக	இ க்கலாம்.
உங்களிடம்	ேகள்விகள்	இ ந்தால்,	எங்களிடம்	பதில்கள்	உள்ளன.	
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பல	திட்டங்கள்	பங்களிப்பவ க் ம்	அங்கீகாரத்திற் ம்	ஒத்த	கட்டைமப்ைபப்
பின்பற் கின்றன.

உண்ைமயில்	இந்த	பாத்திரங்க க் 	என்ன	அர்த்தம்	என்ப 	உங்கைள	சார்ந்த .
நீங்கள்	அைடயாளம்	காணக் ய	சில	வைக	பாத்திரங்கள்	இங்ேக:	

�������������	

�������������	

�������������	

���	������������,	“����������������”	மட் ேம	ஒப் வி
அ கல்	உள்ள	மக்கள்.	மற்ற	திட்டங்களில்,	README	இல்	பராமரிப்பாளர்களாக
பட் யலிடப்பட்ட	நபர்கள்	தான்.	

ஒ 	பராமரிப்பாளர்	உங்கள்	திட்டத்திற்கான	 றியீட்ைட	எ பவராக	இ க்க
அவசியம்	இல்ைல.	இவர்	உங்கள்	திட்டத்ைத	ேமம்ப த் வதற்காக	நிைறய
ேவைலகைள	ெசய்தி க்கலாம்,	அல்ல 	மற்றவர்க க் 	திட்டத்ைத
அ கக் ய	ஆவணமாக்கல்	ெசய்தி க்கலாம்.	அவர்கள்	தின ம்	என்ன
ெசய்தா ம்,	ஒ 	பராமரிப்பாளர்	திட்டத்தின்	திைசக் 	ெபா ப்பாளராக	இ ப்பார்,
அைத	ேமம்ப த் வதற் 	கடைமப்பட் ள்ளார்.	
���	“�������������”	�������	ஒ 	சிக்கல்	அல்ல 	இ
ேகாரிக்ைகையப்	பற்றி	க த் த்	ெதரிவிக் ம்,	திட்டத்திற் 	மதிப்ைபச்	ேசர்க் ம்
நபர்கள்	(இ 	சிக்கல்கைள	உயர்த் வ ,	 றியீ 	எ தல்,	அல்ல 	நிகழ் கைள
ஒ ங் ப த் தல்)	அல்ல 	இைணக்கப்பட்ட	இ 	ேகாரிக்ைக டன்	(ஒ ேவைள
மிகக்	 கிய	ஒ 	பங்களிப்பாளரின்	வைரயைற).	



	avatar

[Node.js	க் ,]	ஒ 	சிக்கலில்	க த் 	ெதரிவிக்க	அல்ல 	 றியீட்ைட	சமர்ப்பிக்க
ஒவ்ெவா 	நபர்	ஒ 	திட்டத்தின்	ச கத்தின்	உ ப்பினராக	உள்ளார்.	அவர்களால்
பார்க்க	 ந்தால்	அவர்கள்	ஒ 	பயனாளராக	இ ப்பைத	தாண் 	பங்களிப்பவராக
மாறிவிட்டார்கள்	என்பதா ம்.

—	@mikeal,	“ஆேராக்கியமான	திறந்த	 லம்”	
“�������������”	����	�����	மற்ற	வைகயான
பங்களிப் களிலி ந் 	ெபா ப்பான	ஒ 	 றிப்பிட்ட	வைகயிலான	ெபா ப்ைப
ஒப் க்	ெகாள் தல்	ஆகியவற் க் 	பயன்ப த்தலாம்.	
உங்கள்	திட்டப்பணிைய	நீங்கள்	வி ம் ம்	எந்த	வழிைய ம்	வைரய க்க	 ம்,
ேம ம்	பங்களிப் 	வ வங்கைள	ஊக் விக்க	பரந்த	வைரயைறகைளப்
பயன்ப த் ங்கள்.	உங்கள்	ெதாழில் ட்ப	திறைமையப்	ெபா ட்ப த்தாமல்,	உங்கள்
திட்டத்தில்	சிறந்த	பங்களிப்ைப	ெசய்தவர்கைள	அங்கீகரிக்க	நீங்கள்	தைலைமப்
பாத்திரங்கைளப்	பயன்ப த்தலாம்.	

	avatar

உங்க க் 	ஜான்ேகாவின்	“கண் பி ப்பாளர்”	ஆக	என்ைன	ெதரிந்தி க்கலாம்…
ஆனால்	உண்ைமயில்	நான்	ஒ 	ஆண் க் 	 ன்	ஒ 	விஷயத்திற்
பணியமர்த்தப்பட்டவன்.	(…)	என்	நிரலாக்க	திறைம	காரணமாக	நான்
ெவற்றிகரமாக	இ ப்பதாக	மக்கள்	சந்ேதகிக்கிறார்கள்…ஆனால்	நான்	ஒ
சராசரி	நிரலாளர்.
—	@jacobian,	“PyCon	2015	சிறப் க் றிப் ”	(video)	

https://github.com/mikeal
https://medium.com/the-javascript-collection/healthy-open-source-967fa8be7951
https://opensource.guide/ta/how-to-contribute/#பங்களிப்பதின்-அர்த்தம்-என்ன
https://github.com/jacobian
https://www.youtube.com/watch?v=hIJdFxYlEKE#t=5m0s
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உங்கள்	தைலைமத் வ	பாத்திரங்கைள	ஒ ங் ப த் வ 	மக்க க்
உரிைமையக்	காட்ட	உத கிற ,	ேம ம்	உதவிையப்	பார்க்க	மற்ற	ச க
உ ப்பினர்கைளக்	 கிற .

ஒ 	சிறிய	திட்டம்,	தைலவர்கள்	நியமனம்	என்ப 	உங்கள்
என்ைனவாசி(README)	அல்ல 	ஒ 	பங்களிப்பாளர்கள்(CONTRIBUTORS)
உைர	ேகாப்பில்	தங்கள்	ெபயர்கைள	ேசர்ப்ப 	ேபான்ற	எளிைமயாக	இ க்க

ம்.	
ஒ 	ெபரிய	திட்டத்திற் ,	உங்க க் 	ஒ 	வைலத்தளம்	இ ந்தால்,	ஒ 	
பக்கத்ைத	உ வாக்க ம்	அல்ல 	உங்கள்	திட்டத்	தைலவர்கைள	பட் யலிட ம்.
உதாரணமாக,	ேபாஸ்கிரஸ்	ஒவ்ெவா 	பங்களிப்பாள க் ம்	 கிய
யவிவரங்க டன்	விரிவான	 	பக்கம்	ெகாண் 	உள்ள .	

உங்கள்	திட்டம்	மிக ம்	 ப்பான	பங்களிப் ச்	ச தாயத்ைதக்
ெகாண் ந்தால்,	நீங்கள்	பராமரிப்பாளர்களின்	ஒ 	“உள்ளக	 ”	அல்ல
ெவவ்ேவ 	சிக்கல்	ப திகைள	(எ த் க்காட்டாக,	பா காப் ,	சிக்கல்	மிக்க ,
அல்ல 	ச க	நடத்ைத)	உரிைமயாளர்களாக	எ த் க்	ெகாள் ம்	உப க்களாக
இ க்கலாம்.	மக்க க் 	 ய	ஒ ங்கைமப்ைப ம்,	தன்னார்வத்
ெதாண் கைள ம்	அவர்கள்	மிக ம்	உற்சாகமாக	அளித் 	விட	ேவண் ம்,
மாறாக	அவர்கைள	ஒ க் வைத	விட.	
[நாங்கள்]	உள்ளக	அணிக் 	பல	“ ைணஅணிகைள”	பிற்ேசர்ப் 	ெசய்கிேறாம்.
ஒவ்ெவா 	 ைணஅணி ம்	ஒ 	 றிப்பிட்ட	ப தியில்	கவனம்	ெச த் கிற ,
எ.கா.,	ெமாழி	வ வைமப் 	அல்ல 	நிரலகங்கள்.	(…)	உலகளாவிய
ஒ ங்கிைணப் 	மற் ம்	 ைமயான	திட்டத்திற்கான	வ வான,	ஒத்திைசவான
பார்ைவக் ,	ஒவ்ெவா 	 ைணத்	தைலைம ம்	 க்கிய	 வின்	உ ப்பினரால்
வழிநடத்தப்ப கிற .

—	“ரஸ்ட்	ஆ ைம	RFC”	

தைலைம	 க்கள்	நியமிக்கப்பட்ட	ேசனைல	(ஐஆர்சி	ேபான்றைவ)
உ வாக் வதற் 	அல்ல 	திட்டத்ைத	(கிட்டர்	அல்ல 	 ள்	ஹாங்க்	அ ட்
ேபான்றைவ)	விவாதிப்பதற் 	எண்ணலாம்.	அந்த	 ட்டங்கைளப்	ெபா வில்
ைவப்பபதபதால்	மற்றவர்கள்	ேகட்கலாம்.	உதாரணத்திற் 	 க் ம்பர்-

https://github.com/postgres/postgres/
https://www.postgresql.org/community/contributors/
https://github.com/rust-lang/rfcs/blob/master/text/1068-rust-governance.md
https://github.com/cucumber/cucumber-ruby
https://github.com/cucumber/cucumber-ruby


பி,	ஒவ்ெவா 	வார ம்	அ வல்	ேநரத்ைத	நடத் கிற .	

தைலைமத் வப்	பாத்திரங்கைள	நீங்கள்	உ வாக்கியி ந்தால்,	மக்கைள	எவ்வா
அைடவ 	என்பைத	ஆவணப்ப த்த	மறக்காதீர்கள்!	யாேர ம்	ஒ வர்
பராமரிப்பாளராக	அல்ல 	உங்கள்	திட்டத்தில்	 ைணக் வில்	ேசரலாம்
என்பதற் ம்,	அைத	உங்கள்	GOVERNANCE.md	இல்	எ வதற் ம்	ஒ
ெதளிவான	வழி ைறைய	உ வாக் ங்கள்.	

Vossibility	ேபான்ற	க விகள்	திட்டத்திற் 	யார்	பங்களிப் கைள	த கிறார்
(அல்ல 	தரவில்ைல)	என்பைதத்	ெதரிந் ெகாள்ள	உத ம்.	இந்த	தகவைல
ஆவணப்ப த் வ ,	பராமரிப்பாளர்கள்	தனிப்பட்ட	 ைறயில்	அதன்	 கைள
எ க் ம்	ஒ 	 	என் 	ச க	அக்கைற	தவிர்க்கிற .	

இ தியாக,	உங்கள்	திட்டம்	கிட்ஹப்பில்	இ ந்தால்,	உங்கள்	திட்டத்ைத	உங்கள்
தனிப்பட்ட	கணக்கிலி ந் 	ஒ 	நி வனத்திற் 	நகர்த் வைதக்	க த்தில்
ெகாண் ,	 ைறந்த 	ஒ 	காப் 	நிர்வாகி	ஒன்ைறச்	ேசர்ப்பைத	க த்தில்
ெகாள் ங்கள்.	கிட்ஹப்	நி வனங்கள்	அ மதிகள்	மற் ம்	பல	களஞ்சியங்கைள
நிர்வகிக்க	எளிதாக் கின்றன,	ேம ம்	உங்கள்	திட்டத்தின்
மர ரிைமகைள	பகிரப்பட்ட	உரிைமயாளர்	 லம்	பா காக்கின்றன.	

	

	

	

	

	

https://github.com/cucumber/cucumber-ruby
https://github.com/cucumber/cucumber-ruby/blob/master/CONTRIBUTING.md#talking-with-other-devs
https://github.com/icecrime/vossibility-stack
https://help.github.com/articles/creating-a-new-organization-account/
https://opensource.guide/ta/building-community/#share-ownership-of-your-project
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சிலர்	நீங்கள்	ஒ 	பங்களிப்ைப	ெசய்கிற	அைனவ க் ம்	அ மதி	வழங்க
ேவண் ம்	என் 	நிைனக்கிறார்கள்.	அவ்வா 	ெசய்வ 	உங்கள்	திட்டத்தின்
உரிைமைய	உணர	இன் ம்	பலைர	ஊக் விக் ம்.
ம றம்,	 றிப்பாக	ெபரிய,	மிக ம்	சிக்கலான	ெசயல்திட்டங்க க்கான,	நீங்கள்
அவர்களின்	அர்ப்பணிப்ைப	நி பிக்கி ள்ள	மக்க க் 	மட் ேம	அ மதி	வழங்க
ேவண் ம்.	அைத	ெசய்ய	எந்த	ஒ 	சரியான	வழி	இல்ைல	-	உங்க க் 	மிக ம்
வசதியாக	உள்ள	வழியில்	ெசய்க!	
உங்கள்	திட்டம்	கிட்ஹப்பில்	இ ந்தால்,	ஒ 	 றிப்பிட்ட	கிைளக் 	யார்	தள்ள

ம்,	எந்த	 ழ்நிைலயி ம்	நிர்வகிக்க	நீங்கள்	பா காக்கப்பட்ட
கிைளகள்பயன்ப த்தலாம்.	

	avatar

யாராவ 	உங்களிடம்	ஒ 	இ 	ேகாரிக்ைகைய	அ ப் கின்ற	ேபாெதல்லாம்,
உங்கள்	திட்டத்திற்கான	அ கைல	அவர்க க் க்	ெகா ங்கள்.	 தலில்	இ
நம்ப யாத	 ட்டாள்தனமாக	இ க்கலாம்,	இந்த	வி கத்ைத	பயன்ப த்தி
நீங்கள்	கிட்ஹப்பின்	உண்ைமயான	திறைன	கட்டவிழ்த் விட	அ மதிக் ம்.	(…)
மக்கள்	ஒப் வி	அ கல்	இ ந் 	விட்டால்,	அவர்கள 	சீரைமப் 	அைலந்
ெகாண்ேட	ேபா ம்	என்ற	கவைல	அவர்க க் 	இல்ைல…இன் ம்	அதிக
ேவைலையச்	ெசய்வதற் 	அைவ	காரணமாகின்றன.

—	@felixge,	“இ 	ேகாரிக்ைக	Hack”	

	

https://help.github.com/articles/about-protected-branches/
https://github.com/felixge
https://felixge.de/2013/03/11/the-pull-request-hack.html
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திறந்த	 ல	திட்டங்க டனான	 ன் 	ெபா 	ஆ ைம	கட்டைமப் கள்	உள்ளன.

BDFL:	BDFL	“வாழ்வாதாரத்திற்கான	சர்வாதிகாரி”.	இந்த	கட்டைமப்பின்
கீழ்,	ஒ 	நபர்	(ெபா வாக	திட்டத்தின்	ஆரம்ப	எ த்தாளர்)	அைனத்
க்கிய	திட்ட	 களி ம்	இ தி	ெசால்	உள்ளவரார்.	ைபதான்	ஒ

உன்னதமான	உதாரணம்.	ஒன் 	அல்ல 	இரண் 	பராமரிப்பாளர்கள்
இ ப்பதால்	சிறிய	திட்டங்கள்	ெப ம்பா ம்	இயல்பான	BDFL	ஆ ம்.	ஒ
நி வனம்	ேதாற் விக்கப்பட்ட	ஒ 	திட்டம்	BDFL	பிரிவில்	விழக் ம்.	
�����	����:	(��������:	“�����”	����	��������
���	�������������	�����������	����������
������������,	������	��������	����	�������
�������	������.)	ஒ 	த தித் வத்தின்	கீழ்,	ெசயலில்	உள்ள	திட்ட
பங்களிப்பாளர்கள்	(“த திைய”	நி பிப்பவர்கள்)	 ைறயான	 	எ க் ம்
பங்ைக	வழங்கி ள்ளனர்.	 ய	வாக்களிப் 	க த்ைத	அ ப்பைடயாக
ெகாண்ட	 கள்	ெபா வாக	ெசய்யப்ப கின்றன.	த தி	 ைற	க த் ப்
ப வம்	அப்பாச்சி	அறக்கட்டைளயின்	 ன்ேனா யாக	இ ந்த ;	அைனத்
அப்பாச்சி	திட்டங்கள்	த தி	 ைற	உள்ளைவ.	தனிநபர்கள்	தங்கைளக்
றிக் ம்	நபர்களால்	மட் ேம	பங்களிப் 	ெசய்ய	 ம்,	நி வனத்தால்

அல்ல.	
��������	����������:	Uதாராளமான	பங்களிப் 	மாதிரியின்
கீழ்,	அதிக	ேவைல	ெசய் ம்	மக்கள்	மிக ம்	ெசல்வாக்காளர்களாக
அங்கீகரிக்கப்ப கின்றனர்,	ஆனால்	இ 	நடப் 	ேவைலகைள
அ ப்பைடயாகக்	ெகாண்ட ,	வரலாற் 	பங்களிப் 	அல்ல.	 க்கிய	திட்ட

கள்,	 ைமயான	வாக்ெக ப் க் 	பதிலாக	ஒ 	க த்ெதான்ைறத்
ேத ம்	ெசயல் ைறைய	அ ப்பைடயாகக்	ெகாண் 	(ெப ம்	கவைலையப்
பற்றிக்	ெகாள் தல்),	மற் ம்	சாத்தியமான	பல	ச க	 ன்ேனாக் கைள
உள்ளடக்கிய .	தாராளவாத	பங்களிப் 	மாதிரி	பயன்ப த் ம்	திட்டங்களின்
பிரபலமான	உதாரணங்கள்	Node.js	and	Rust.	

நீங்கள்	எைதப்	பயன்ப த்த	ேவண் ம்?	அைத	நீங்கள்	தான்	 	ெசய்ய

https://github.com/python
http://geekfeminism.wikia.com/wiki/Meritocracy
https://www.apache.org/
https://www.apache.org/index.html#projects-list
https://foundation.nodejs.org/
https://www.rust-lang.org/


ேவண் ம்!	ஒவ்ெவா 	மாதிரியி ம்	நன்ைமகள்	மற் ம்	ஈ கட்டல்	உள்ளன.	அைவ
தலில்	வித்தியாசமாக	ேதான்றினா ம்,	 ன் 	மாதிரிக க் 	காண்பைத

காட் ம்	ெபா வானைவ	அதிக ள்ள .	இந்த	ஒப் க்களில்	ஒன்ைற
ஏற் க்ெகாள்ள	ஆர்வமாக	இ ந்தால்,	இந்த	வார்ப் க்கைளப்	பார்க்க ம்:	

BDFL	மாதிரி	வார்ப் 	

த தி	 ைற	மாதிரி	வார்ப் 	

Node.js-ன்	தாராளவாத	பங்களிப் 	ெகாள்ைக	
	

http://oss-watch.ac.uk/resources/benevolentdictatorgovernancemodel
http://oss-watch.ac.uk/resources/benevolentdictatorgovernancemodel
http://oss-watch.ac.uk/resources/meritocraticgovernancemodel
https://medium.com/the-node-js-collection/healthy-open-source-967fa8be7951
https://medium.com/the-node-js-collection/healthy-open-source-967fa8be7951
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உங்கள்	திட்டத்தின்	நிர்வாகத்ைத	எ தி	ைவக்க	சரியான	ேநரம்	என்
எ மில்ைல,	ஆனால்	உங்கள்	ச க	இயக்கவியைல	பார்த்தபின் ,	அைத
வைரய ப்ப 	மிக ம்	எளி .	Tதிறந்த	 ல	ஆ ைம	பற்றி	சிறந்த	(மற் ம்
க னமான)	ப தியாக	இ 	ச கத்தால்	வ வைமக்கப்பட்ட !

சில	ஆரம்ப	ஆவணங்கள்	தவிர்க்க	 யாமல்	உங்கள்	திட்டத்தின்	ஆ ைமக்
பங்களிக்கின்றன,	இ ப்பி ம்,	நீங்கள்	என்ன	ெசய்ய	 ெமன்பைத
எ ங்கள்.	உதாரணமாக,	நடத்ைதக்கான	ெதளிவான	எதிர்பார்ப் கைள	நீங்கள்
வைரய க்கலாம்	அல்ல 	உங்கள்	திட்டத்தின்	ெதாடக்கத்தில்	 ட,	உங்கள்
பங்களிப்பாளரின்	ெசயல்	எவ்வா 	இயங் கிற 	என்பைத	நீங்கள்
வைரய க்கலாம்.	
நீங்கள்	ஒ 	திறந்த	 ல	திட்டத்ைத	 வக் ம்	நி வனத்தின்	ஒ 	அங்கமாக
இ ந்தால்,	உங்கள்	நி வனமான 	எவ்வா 	பராமரிப்ப 	மற் ம்	திட்டத்ைத
ன்ேனாக்கி	நகர்த் வதற்கான	 கைள	எ ப்ப 	பற்றி

அறி கப்ப த் வதற் 	 ன்பாக	ஒ 	உள்	விவாதத்ைத	ைவத்தி ப்ப 	நன் .
திட்டத்தில்	உங்கள்	நி வனம்	எப்ப 	ஈ ப வ 	(அல்ல 	 யா !)	என்ப
றித்த	அைனத்ைத ம்	பகிரங்கமாக	விளக்க	வி ம்பலாம்.	

	avatar

ேபஸ் க்கில்	உண்ைமயில்	பணி ரி ம்	கிட்ஹப்	திட்டங்கைள	நிர்வகிக்க	சிறிய
க்கைள	நாங்கள்	நியமிக்கிேறாம்.	உதாரணமாக	React,	React	ெபாறியாளரால்

ெசயல்ப த்தப்ப கிற .

—	@caabernathy,	“ேபஸ் க்கில்	உள்ள	திறந்த	 லத்தில்	ஒ 	பார்ைவ”	

https://github.com/caabernathy
https://opensource.com/life/15/10/ato-interview-christine-abernathy-facebook
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ெவற்றிகரமான	திறந்த	 ல	திட்டங்கள்	பல	மக்களா ம்	நி வனங்களா ம்
பயன்ப த்தப்ப கின்றன,	ேம ம்	சில	நி வனங்களில்	வ வாய்	நீேராைடகள்
திட்டத்தில்	இைணந்தி க்கலாம்.	உதாரணமாக,	ஒ 	நி வனம்	ஒ 	வணிகச்
ேசைவ	வழங் ம்	திட்டத்தின்	ஒ 	ப தியாக	திட்டத்தின்	 றியீட்ைடப்
பயன்ப த்தலாம்.
திட்டம்	மிக ம்	பரவலாக	பயன்ப த்தப்ப ம்	ெபா ,	நி ணத் வம்	ெகாண்ட
மக்கள்	ேதைவ	அதிகலாம்-	நீங்கள்	ஒ வராக	இ க்கலாம்!	-	மற் ம்	சில
ேநரங்களில்	அவர்கள்	திட்டத்தில்	ேவைல	ெசய்ய	பணம்	கிைடக் ம்.	
சாதாரணமாக	வணிக	ரீதியிலான	ெசயல்பா 	மற் ம்	அபிவி த்தி	ஆற்றைல
மற்ெறா 	ஆதாரமாகக்	க வ 	 க்கியம்.	Pபணம்	ெப ம்	நிரலாளர்கள்
நிச்சயமாக	ெச த்தப்படாதவர்கைளவிட	சிறப் 	சிகிச்ைச	ெபறக் டா ;
ஒவ்ெவா 	பங்களிப் ம்	அதன்	ெதாழில் ட்ப	த திகளில்	மதிப்பீ 	ெசய்யப்பட
ேவண் ம்.	இ ப்பி ம்,	வணிக	ெசயல்பா களில்	வசதியாக	ஈ ப வைத	உணர
ேவண் ம்,	ேம ம்	ஒ 	 றிப்பிட்ட	ேமம்பாட் ற்ேகா	அல்ல 	அம்சத்திற்ேகா
ஆதரவாக	வாதி ம்ேபா ,	அவற்றின்	பயன்பா 	வழக் கள்	 றித் 	வசதியாக
இ க் ம்.	

“வணிகம்”	என்ப 	“திறந்த	 லத்திற் ”	ஏற் ைடய .	“வணிகம்”	என்ப
எங்காவ 	பணத்ைத	ைவத்தி ப்ப 	என்ப 	ெபா ள்	-	ெமன்ெபா ளான
வர்த்தகத்தில்	பயன்ப த்தப்ப கிற ,	இ 	ஒ 	திட்டத்ைத	ெவற்றிகரமாக
ஏற் க்ெகாள்வ 	ேபான்ற .	(திறந்த	 ல	ெமன்ெபா ளான 	அல்லாத	திறந்த
ல	தயாரிப் களின்	ஒ 	ப தியாக	பயன்ப த்தப்ப ம்ேபா ,	ெமாத்த	தயாரிப்

இன் ம்	“தனி ரிைம”	ெமன்ெபா ளா ம்,	இ ப்பி ம்,	திறந்த	 லத்ைதப்	ேபால,
இ 	வணிக	ரீதியான	அல்ல 	வணிகரீதியான	ேநாக்கங்க க்காக
பயன்ப த்தப்படலாம்.)	
மற்றவர்கைளப்	ேபால,	வணிக	ரீதியாக	ஊக்கமளிக் ம்	நிரலாளர்கள்	தங்கள்
பங்களிப் களின்	தரம்	மற் ம்	அள 	 லம்	திட்டத்தில்	ெசல்வாக்ைகப்
ெப கின்றனர்.	ெவளிப்பைடயாக,	பணம்	ெப ம்	ஒ 	நிரலாளர்	பணம்	இல்லாத
ஒ வைரவிட	அதிகமாகச்	ெசய்யலாம்,	ஆனால்	அ 	பரவாயில்ைல:	பணம்	ஒ வர்



எவ்வள 	ெசய்யலாம்	என்பைத	.	பாதிக்கக் ய	பல	காரணிகளில்	ஒன்றா ம்..
உங்கள்	திட்ட	விவாதங்கைள	பங்களிப் களில்	கவனம்	ெச த் ங்கள்,	மக்க க்
அந்த	பங்களிப்ைப	வழங் வதற் 	ெவளிப் ற	காரணிகளில்	அல்ல.	
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பணத்ைத	ைகயா ம்	வைர	உங்கள்	திறந்த	 ல	திட்டத்ைத	ஆதரிக்க	உங்க க்
ஒ 	சட்ட	நி வனம்	ேதைவயில்ைல.
உதாரணமாக,	நீங்கள்	ஒ 	வணிக	வணிகத்ைத	உ வாக்க	வி ம்பினால்,	நீங்கள்
ஒ 	சி	கார்ப்	அல்ல 	எல்எல்சி	ஒன்ைற	(நீங்கள்	அெமரிக்க	அ ப்பைடயிேலேய
இ ந்தால்)	அைமக்க	ேவண் ம்.	உங்க ைடய	திறந்த	 ல	திட்டத் டன்
ெதாடர் ைடய	ஒப்பந்த	ேவைலகைள	நீங்கள்	ெசய்தால்,	நீங்கள்	ஒ 	தனி
உரிைமயாளராக	பணத்ைத	ஏற் க்ெகாள்ளலாம்	அல்ல 	எல்.எல்.சி	(நீங்கள்
அெமரிக்க	அ ப்பைடயிேலேய	இ ந்தால்)	ஒன்ைற	அைமக்கலாம்.	
உங்கள்	திறந்த	 ல	திட்டத்திற்கான	நன்ெகாைடகைள	நீங்கள்	ஏற் க்	ெகாள்ள
வி ம்பினால்,	நீங்கள்	நன்ெகாைட	ெபாத்தாைன	(உதாரணமாக	ேபபால்	அல்ல
ஸ்டைரப்	பயன்ப த்தி)	அைமத் க்ெகாள்ளலாம்,	ஆனால்	நீங்கள்	த தியற்ற
இலாப	ேநாக்கில்	இல்லாதபட்சத்தில்	வரி	விதிக்கப்படா 	(ஒ 	501c3,	நீங்கள்
அெமரிக்காவில்	இ ந்தால்).	

பல	திட்டங்கள்	ஒ 	இலாப	ேநாக்கமற்ற	அைமப்ைப	உ வாக் ம்	சிக்கல்	 லம்
ெசல்ல	வி ம்பவில்ைல,	எனேவ	அவர்கள்	அதற் 	பதிலாக	ஒ 	லாப	ேநாக்கற்ற
நிதி	ஆதரவாளைரக்	காண்கிறார்கள்.	ஒ 	நிதியளிப்பவர்	உங்கள்	சார்பில்
நன்ெகாைடகைள	ஏற் க்ெகாள்கிறார்,	வழக்கமாக	நன்ெகாைடயின்	ஒ
சதவீதத்திற் 	பதிலாக.	ெமன்ெபா ள்	 தந்திர	பா காப் ,	அப்பாச்சி
அறக்கட்டைள,	எக்லிப்ஸ்	அறக்கட்டைள,	லினக்ஸ்	அறக்கட்டைள	மற் ம்	திறந்த
ட் 	திறந்த	 ல	திட்டங்க க் 	நிதி	ஆதரவாளர்களாக	ெசயல்ப ம்

நி வனங்களின்	எ த் க்காட் கள்	ஆ ம்.	

https://sfconservancy.org/
https://www.apache.org/
https://eclipse.org/org/foundation/
https://www.linuxfoundation.org/projects
https://opencollective.com/opensource


	avatar

ச கங்கள்	தன்ைனேய	நிைலநி த்திக்	ெகாள்ளக் ய	ஒ 	உள்கட்டைமப்ைப
வழங் வேத	எங்கள்	இலக் ,	இதனால்	அைனவ க் ம்	-	பங்களிப்பாளர்கள்,
ஆதரவாளர்கள்,	உபயதாரர்கள்	-	இதில்	உ தியான	நன்ைமகைள	ெப லாம்.

—	@piamancini,	“ெதாண் 	கட்டைமப்பிற் 	அப்பால்	நகர்வ ”	

உங்கள்	திட்டம்	ஒ 	 றிப்பிட்ட	ெமாழிேயா	அல்ல 	 ற் ச் ழ க்ேகா	ெந ங்கிய
ெதாடர் ைடயதாக	இ ந்தால்,	நீங்கள்	ேவைல	ெசய்யக் ய	ெதாடர் ைடய
ெமன்ெபா ள்	அ த்தளம்	இ க்கலாம்.	உதாரணமாக,	ைபத்தான்	ெமன்ெபா ள்
அறக்கட்டைள	PyPI	ைபத்தான்	ெதா ப் 	ேமலாளைர,	மற் ம்	Node.js
அறக்கட்டைள	Express.js,	a	ஒ 	ேநாட்	Node-சார்ந்த	கட்டைமப்ைப	ஆதரிக்க
உத கிற .	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

https://github.com/piamancini
https://medium.com/open-collective/moving-beyond-the-charity-framework-b1191c33141
https://www.python.org/psf/
https://pypi.python.org/pypi
https://foundation.nodejs.org/
https://foundation.nodejs.org/
https://expressjs.com/
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ெப ம்பான்ைமயான	திறந்த	 ல	ேவைல	தன்னார்வலர்களால்	ெசய்யப்ப கிற .
உதாரணமாக,	யாேரா	ஒ வர்	அவர்கள்	ஒ 	திட்டத்தில்	ஒ 	பிைழையச்	சந்திக்க
ேநரிடலாம்	அல்ல 	ஒ 	விைரவான	பிைழத்தி த்தத்ைத	சமர்ப்பிக்கலாம்,	அல்ல
திறந்த	 ல	திட்டத்திற் 	தங்கள 	ஓய் 	ேநரத்திேல	ப 	நீக்கல்	ெசய்யலாம்.

	avatar

நான்	கிறிஸ் மஸ்	 வ ம்	வாரம்	 வ ம்	ஆக்கிரமிக்க	ஒ
“ெபா ேபாக் ”	நிரலாக்க	திட்டம்	ேத ேனன்.	(…)	என்	வீட் ல்	ஒ 	கணினி
இ ந்த ,	என்	ைககளில்	அதிகமாக	இல்ைல.	நான்	சமீபத்தில்
நிைனத் க்ெகாண் ந்த	 திய	ஸ்கிரிப் ங்	ெமாழிக்கான	ெமாழிெபயர்ப்பாளைர
எ த	 	ெசய்ேதன்.	(…)	நான்	ைபத்தாைன	ஒ 	ேவைல	தைலப்பாக
ேதர்ந்ெத த்ேதன்.

—	@gvanrossum,	“ைபதான்	நிரலாக் தல்”	
ஒ 	திறந்த	 ல	ேவைலக்காக	ஒ 	நபர்	பணம்	ெபற	வி ம்பவில்ைல	என்பதற் 	பல
காரணங்கள்	உள்ளன.	

�������	�������	����������	���	�������
������	����������������,	அதனால்	அவர்கள 	ஓய்
ேநரத்தில்	திறந்த	 லத்திற் 	பங்களிக்க	உத கிற .	

�������	��������������	������
��������������	�����������	������
���������	பற்றி	நிைனத் 	மகிழ்கிறார்கள்,	தங்கள்	திட்டங்களில்
பணியாற் வதற்காக	நிதி	ரீதியாக	கடைமப்பட் க்க	வி ம்பவில்ைல.	
தங்கள்	நற்ெபயைர	அல்ல 	இலாக்காகைள	உ வாக்கி,	ஒ 	 திய

https://github.com/gvanrossum
https://www.python.org/doc/essays/foreword/


திறைமையக்	கற் க்ெகாள்வ 	அல்ல 	ஒ 	ச கத்திற் 	ெந க்கமாக
உண தல்	ேபான்ற	பிற	திறன்கைள	������	�����������
���������������	�����	����������	�������
�������������.	

	avatar

நிதி	நன்ெகாைடகள்	சிலவற்றிற் 	ெபா ப்ைபக்	காட் கின்றன.	(…)
உலெகங்கி ம்	இைணக்கப்பட்ட,	ேவகமான	உலகில்	நாம்	வாழ்கிேறாம்,
“இப்ெபா 	இல்ைல,	 ற்றி ம்	மா பட்ட	ஒன்ைறச்	ெசய்வ 	ேபால்	உணர்கிேறன்”
என் 	நமக் த்	ெதரி ம்.
—	@alloy,	“ஏன்	நாம்	நன்ெகாைடகைள	ஏற் க்ெகாள்ளக் டா ”	

மற்றவர்க க் ,	 றிப்பாக	நன்ெகாைடகள்	ெதாடர்ககின்ற	றல்ல
றிப்பிடத்தக்க	ேநரத்திற் 	ேதைவப்ப ம்	ேபா ,	திறந்த	 லத்திற் 	பங்களிக்க

பணம்	ெச த் வ 	மட் ேம	அவர்கள்	பங்ேகற்கக் ய	ஒேர	வழி,	திட்டத்திற்
ேதைவ,	அல்ல 	தனிப்பட்ட	காரணங்க க்காக	அல்ல.	

பிரபலமான	திட்டங்கைள	பராமரிப்ப 	 றிப்பிடத்தக்க	ெபா ப்பா ம்,	மாதத்திற்
சில	மணிேநரத்திற் 	பதிலாக	வாரத்திற் 	10	அல்ல 	20	மணி	ேநரம்
எ த் க்ெகாள்ளலாம்.	

	avatar

எந்த	திறந்த	 ல	திட்ட	பராமரிப்பாளைர ம்	ேக ங்கள்,	ஒ 	திட்டத்ைத
நிர்வகிக் ம்	பணியின்	அளைவப்	பற்றி	அவர்கள்	உங்க க் 	 வார்கள்.
உங்க க் 	வா க்ைகயாளர்கள்	உள்ளனர்.	நீங்கள்	அவர்க க்காக

https://github.com/alloy
https://blog.cocoapods.org/Why-we-dont-accept-donations/


பிரச்சிைனகைள	சரிெசய்கிறீர்கள்.	 திய	அம்சங்கைள	உ வாக் கிறீர்கள்.	இ
உங்கள்	ேநரத்திற் 	ஒ 	உண்ைமயான	ேகாரிக்ைகயா ம்.
—	@ashedryden,	“ெச த்தப்படாத	ெதாழிலாளர்	மற் ம்	திறந்த	 ல	ச கத்தின்
ெநறி ைறகள்”	

பணம்	ெச த் ம்	ேவைல,	வாழ்க்ைகயின்	பல்ேவ 	 ைறகளிலி ந் ம்
அர்த்த ள்ள	பங்களிப் கைள	ெசய்ய	உத கிற .	சிலர்	திறந்த	 ல	திட்டங்களில்
தங்கள்	தற்ேபாைதய	நிதி	நிைல,	கடன்,	அல்ல 	 ம்பம்	அல்ல 	பிற	கவனிப்
கடைமகளின்	அ ப்பைடயில்	பணம்	ெச த்தப்படாத	ேநரத்ைத	ெசலவிட	 யா .
அதாவ ,	தங்கள்	ேநரத்ைத	தன்னார்வத்	ெதாைகைய	வழங்க	 யாத
திறைமயான	மக்களிடமி ந் 	பங்களிப்ைப	உலகம்	காணா .	இதில்
நீதிெநறிக் ரிய	உட் றிப்பீ கள்	உள்ளதால்,	@ashedrydenவிவரித்த ப்ேபால்,
வாழ்க்ைகயில்	நன்ைமகைள	அ பவிப்பவர்க க்ேக	ஆதரவளித் 	பணி
ெசய்யப்ப வதால்,	தன்னார்வ	பங்களிப் கைள	அ ப்பைடயாகக்	ெகாண்

தல்	நன்ைமகள்	கிைடக் ம்,	பின்னர்	தன்னார்வத்	ெதாண் 	ெசய்யாத
மற்றவர்கள்	பின்னர்	வாய்ப் கைள	ெபறவில்ைல,	இ 	திறந்த	 லத்தின்
ச கத்தின்	தற்ேபாைதய	பல்வைகைமைய	வ ப்ப த் ம்.	

	avatar

OSS	ஆன 	ெதாழில் ட்ப	ெதாழிற் ைறக் 	பாரிய	நன்ைமகைள	அளிக்கிற ,
இ 	அைனத் 	ெதாழிற் ைறக க் ம்	பயன்	த கிற .	(…)	எனி ம்,	அைத
கவனம்	ெச த்த	மட் ேம	மக்கள்	அதிர்ஷ்டம்	மற் ம்	அன்ேபா 	இ ந்தால்,
பின்னர்	ஒ 	ெபரிய	பயன்ப த்தப்ெபறாத	ஆற்றல்	வளம்	உள்ள .

—	@isaacs,	“பணம்	மற் ம்	திறந்த	 லம்”	
நீங்கள்	நிதி	ஆதர 	ேத கிறீர்களானால்,	இரண் 	பாைதகள்
பரிசீலிக்கப்ப கின்றன.	உங்கள்	ெசாந்த	ேநரத்ைத	ஒ 	பங்களிப்பாளராக	நீங்கள்
ஆதரிக்கலாம்	அல்ல 	திட்டத்திற்கான	நி வன	நிதி தவிையக்	காணலாம்.	

https://github.com/ashedryden
https://www.ashedryden.com/blog/the-ethics-of-unpaid-labor-and-the-oss-community
https://github.com/ashedryden
https://www.ashedryden.com/blog/the-ethics-of-unpaid-labor-and-the-oss-community
https://github.com/isaacs
https://medium.com/open-source-life/money-and-open-source-d44a1953749c
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இன் ,	பலர்	திறந்த	 லத்தில்	ப தி	அல்ல 	 ேநர	ேவைலக் 	பணம்
சம்பாதிக்கின்றனர்.	உங்கள்	ேநரத்திற் 	பணம்	சம்பாதிக்க	மிக ம்	ெபா வான
வழி	உங்கைள	பணி	அமர்த் வரிடம்	ேப வதா ம்.
உங்கள்	 தலாளி	உண்ைமயிேலேய	திட்டத்ைத	பயன்ப த் கிறார்களானால்,
திறந்த	 ல	ேவைலக் 	ஒ 	விஷயத்ைத	எளிதாக்கலாம்,	ஆனால்	உங்கள்

திடன்	ஆக்கப் ர்வமாகப்	ெபறலாம்.	ஒ ேவைள	உங்கள்	 தலாளி	இந்த
திட்டத்ைத	பயன்ப த்தவில்ைல,	ஆனால்	ைபதான்	பயன்ப த்தப்ப கிற ,	ேம ம்
பிரபலமான	ைபத்தான்	திட்டத்ைத	பராமரிக்க	 திய	ைபத்தான்	நிரல்
உ வாக் பவர்கைள	ஈர்க்கிற .	ஒ ேவைள	அ 	உங்கள்	 தலாளி	ெபா வாக
நிரலர்	நட் க் 	மிக ம்	ெபா த்தமானதாக	இ க் ம்.	

	avatar

திறந்த	 லத்தில்	பலைரப்	ேபாலேவ,	ஒ 	திட்டத்ைத	பராமரிப்பதற்கான
ைமேயா 	நான்	ேபாரா ேனன்.	நான்	 தலில்	திறந்த	 லத்ைத	ஆரம்பித்தேபா ,

நான்	ேவைலக் ச்	ெசல்வதில்	தாமதம்	அல்ல 	நான்	வீட் ற் 	வந்த டன்	ேவைல
ெசய்வதாயி ந்த .	(…)	என்	 தலாளி டன்	நான்	எதிர்ெகாள் ம்
பிரச்சிைனகள்	பற்றி	விவாதிக்க	 ந்த 	மற் ம்	நாம்	பாேபலில்	ெசாந்த
பயன்பா 	ெகா க்கப்பட்ட	திறந்த	 ல	பணிகைள	எப்ப 	இைணத் க்ெகாள்ள

ம்	என்ற	க த் க்கள்	வந்த .

—	@hzoo,	“பராமரிப்பாளர்	கைதகள்”	
நீங்கள்	ேவைல	ெசய்ய	உங்களிடம்	திறந்த	 ல	திட்டப்பணி	இல்ைல	என்றால்,
தற்ேபாைதய	பணி	ெவளியீ 	திறந்த	 லமாக்க,	உங்கள்	ெசாந்த	ெமன்ெபா ளில்
சிலவற்ைற	திறக்க	உங்கள்	 தலாளிக் 	ஒ 	வழக் 	உ வாக்க ம்.	

https://github.com/hzoo
https://github.com/open-source/stories/hzoo


பல	நி வனங்கள்	திறந்த	 ல	திட்டங்கைள	தங்கள்	வியாபாரக்	 றி	உ வாக்க
மற் ம்	ெசயல்	திறைன	மிக்கவர்கைள	பணியமர்த் வதற் 	உ வாக் கின்றன.	

@hueniverse,	உதாரணமாக,	வால்மார்ட் ன்	திறந்த	 லதன
தலீட்ைடநியாயப்ப த்த	நிதி	காரணங்கைளக்	கண்டறிந் ள்ளனர்.	மற் ம்

ஃேபஸ் க்கின்	திறந்த	 ல	நிரல்	ஆட்ேசர்ப்பில்	ேவ பாட்ைட
உ வாக்கியைத	@jamesgpearceகண்டறிந்தார்:	

இ 	எங்கள்	ெகாந்தர்	கலாச்சாரத் டன்	ெந க்கமாக	உள்ள ,	எங்கள்	அைமப்
எவ்வா 	உணரப்பட்ட .	நாங்கள்	எங்கள்	ஊழியர்களிடம்	ேகட்ேடாம்,	“ க லில்
திறந்த	 ல	ெமன்ெபா ள்	திட்டம்	பற்றி	நீங்கள்	அறிந்தி க்கிறீர்களா?”.	 ன்றில்
இரண் 	பங் 	“ஆம்”	என்றார்.	ஒ 	பாதிேபர்	அந்த	ெசயல் ைறத்	திட்டம்
எங்க க் 	ேவைல	ெசய்யத்	தீர்மானித்த .	இைவ	 கலான	எண்களாக
இல்ைல,	ேம ம்	ெதாடர்கின்ற	ஒ 	ேபாக் .	

உங்கள்	நி வனம்	இந்த	வழியில்	ெசல் ம்ெபா ,	ச கம்	மற் ம்	ெப நி வன
ெசயல்பா க க் 	இைடயில்	எல்ைலகைள	ைவத்தி க்க	ேவண் ய
அவசியம்.இ தியாக,	திறந்த	 லமான 	உலெகங்கி ம்	உள்ள	மக்களிடமி ந்
நன்ெகாைடகள்	 லம்	தன்ைனத்	தக்கைவத் க்ெகாள்வேதா ,	எந்த	ஒ
நி வனத்ைத ம்	அல்ல 	இடத்ைத ம்	விட	இ 	ெபரியதா ம்.	

	avatar

திறந்த	 லத்தில்	பணியாற் வதற் 	பணம்	சம்பாதிப்ப 	ஒ 	அ ர்வமான	மற் ம்
அற் தமான	வாய்ப்பா ம்,	ஆனால்	நீங்கள்	ெசயல்பாட் ல்	உங்கள்	ஆர்வத்ைத
ைகவிட் விடக்	 டா .	நி வனங்கள்	உங்க க் 	ஏன்	பணம்	ெகா க்க
ேவண் ம்	என்பேத	உங்கள்	உணர் க்காக.
—	@jessfraz,	“மங்கலான	ேகா கள்”	
திறந்த	 ல	ேவைலக் 	 ன் ரிைம	ெகா க்க	உங்கள்	தற்ேபாைதய	பணியாளைர
நீங்கள்	சமாதானப்ப த்த	 யாவிட்டால்,	ஒ 	 திய	 தலாளி	கண் பி ப்பைத
க த்தில்	ெகாள்க.	திறந்த	 ல	ேவைல	ெவளிப்பைடயான	அர்ப்பணிப் 	ெசய் ம்
நி வனங்கைளக்	கவனி ங்கள்.	உதாரணத்திற் :	

https://github.com/hueniverse
https://www.infoworld.com/article/2608897/open-source-software/walmart-s-investment-in-open-source-isn-t-cheap.html
https://opensource.com/business/14/10/head-of-open-source-facebook-oscon
https://github.com/jamesgpearce
https://github.com/jessfraz
https://blog.jessfraz.com/post/blurred-lines/


சில	நி வனங்கள்,	ெநட்ஃபிக்ஸ்	or	ேபபால்,	திறந்த	 லத்தில்	தங்கள்
ஈ பாட்ைட	வைலத்தளங்கள்ல்	உயர்த்தி	உைரக்கின்றன	

Zalando	ஊழியர்க க்கான	திறந்த	 ல	பங்களிப்
ெகாள்ைகையெவளியிட்ட 	

Go	அல்ல 	React	ேபான்ற	ஒ 	ெபரிய	நி வனத்தில்	ேதான்றிய	திட்டங்கள்,
திறந்த	 லத்தில்	ேம ம்	ேவைல	ெசய்ய	மக்கைளப்	பயன்ப த்தக் ம்.	
இ தியாக,	உங்க ைடய	தனிப்பட்ட	 ழ்நிைலகைள	ெபா த் ,	நீங்கள்	உங்கள்
திறந்த	 ல	ேவைலக் 	நிதி	திரட்ட	 யற்சி	ெசய்யலாம்.	உதாரணத்திற் :	

@gaearon	தன 	Redux	திட்டத்திற்கான	நிதிைய	ேபட்ரியன்	 ட்டல்	நிதி
பிரச்சாரத்தின்	 லம்	திரட் னார்.	

@andrewgodwin	 ஜாங்க்	திட்ட	அைமப் ைறகைள	kickstarter
பிரச்சாரத்தின்	 லம்	திரட் னார்.	

	

	

	

https://netflix.github.io/
https://paypal.github.io/
https://opensource.zalando.com/
https://opensource.zalando.com/docs/using/contributing/
https://github.com/golang
https://github.com/facebook/react
https://github.com/gaearon
https://github.com/reactjs/redux
https://redux.js.org/
https://github.com/andrewgodwin
https://www.kickstarter.com/projects/andrewgodwin/schema-migrations-for-django
https://www.kickstarter.com/projects/andrewgodwin/schema-migrations-for-django
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தனிப்பட்ட	பங்களிப்பாளர்க க்கான	ஏற்பா க க் 	அப்பால்,	சில	ேநரங்களில்
திட்டங்கள்	நி வனங்கள்,	தனிநபர்கள்	அல்ல 	மற்றவர்களிடம்	இ ந்
பணத்ைத	திரட் கின்றன.

நி வன	நிதியளிப் 	நடப் 	பங்களிப்பாளர்க க் 	ெச த் வைத	ேநாக்கி
ெசல்லலாம்,	திட்டத்ைத	இயங் ம்	ெசல கள்	(ேஹாஸ் ங்	கட்டணங்கள்
ேபான்றைவ)	அல்ல 	 திய	அம்சங்கள்	அல்ல 	ேயாசைனகைள	 தலீ 	ெசய்தல்
ஆகியவற்ைற	உள்ளடக் ம்.	
திறந்த	 லத்தின்	 கழ்	அதிகரிக் ம்ேபா ,	திட்டங்க க்கான	நிதிகைளக்
கண்டறிவ 	இன் ம்	பரிேசாதைனயா ம்,	ஆனால்	சில	ெபா வான
வி ப்பத்ெதரி கள்	உள்ளன.	

�������������	������	���������������	�����
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உங்களிடம்	வ வான	பார்ைவயாளர்கேளா	அல்ல 	நற்ெபயைரப்	ெபற்றி ந்தால்,
உங்கள்	திட்டம்	மிக ம்	பிரபலமாக	இ ந்தால்,	நிதி தவிகைள	கண்டறிவ
நல்ல .	நிதியளிக் ம்	திட்டங்களின்	சில	உதாரணங்கள்	பின்வ மா :	

��������	நி வனங்கள்	மற் ம்	தனிநபர்களிடமி ந் 	OpenCollective
லம்நிதி	திரட் கிற 	

Vue	ேபட்ரன்	 லம்	நிதியளிக்கப்பட்ட 	

����	�������,	பண்ட்லர்,	 பிெஜம்ஸ்,	மற் ம்	பிற	 பி	உள்கட்டைமப்
திட்டங்க க் 	பணிக் 	பணம்	ெச த் கின்ற	ஒ 	இலாப	ேநாக்கமற்ற
அைமப் 	

�������	�������	������������
உங்கள்	திட்டத்ைத	ெபா த் ,	நீங்கள்	வணிக	ஆதர ,	ேஹாஸ்ட்	ெசய்யப்பட்ட
வி ப்பங்கள்,	அல்ல 	 தல்	அம்சங்க க் 	கட்டணம்	வ லிக்கலாம்.	ஒ 	சில
உதாரணங்கள்	பின்வ மா :	

��������	 தல்	ஆதர க்கான	கட்டண	பதிப் கள்	வழங் கிற 	

��������	���	அதன்	தயாரிப்பின்	கட்டண	பதிப் கள்	வழங் கிற 	

https://github.com/webpack
https://opencollective.com/webpack
https://opencollective.com/webpack
https://github.com/vuejs/vue
https://github.com/open-source/stories/yyx990803
https://rubytogether.org/
https://github.com/bundler/bundler
https://github.com/rubygems/rubygems
https://github.com/mperham/sidekiq
https://github.com/travis-ci


�������	ஒ 	இலாப	ேநாக்கமற்றத	பணம்	ெச த்திய	நிர்வகிக்கப்பட்ட
ேசைவ	

என்பிஎம்	and	டாக்கர்,	ேபான்ற	சில	பிரபலமான	திட்டங்கள்,	தங்கள்	வணிக
வளர்ச்சிைய	ஆதரிப்பதற்காக	 ணிகர	 லதனத்ைத	அதிகரிக்கின்றன.	

�����	��������	����������������
சில	ெமன்ெபா ள்	அ த்தளங்கள்	மற் ம்	நி வனங்கள்	திறந்த	 ல
ேவைலக க் 	மானியங்கைள	வழங் கின்றன.	சில	ேநரங்களில்,
திட்டத்திற்கான	ஒ 	சட்ட	நி வனம்	ஒன்ைற	அைமக்காமல்	தனிநபர்க க்
மானியங்கள்	வழங்கப்படலாம்.	

����	�	������	ேமாசில்லா	திறந்த	 ல	ஆதர 	 லம்	ெகாைட
ெபற்ற 	

�������������	பணி	Stripe’s	திறந்த	 ல	ரிட்ேரட்	 லம்	நிதி
ெபற்ற 	

���������.��	ஸ்ேலான்	அறக்கட்டைள	 லம்	ெகாைட	ெபற்ற 	

��������	�����������	����������	ைபத்தான்
ெதாடர்பான	பணிக் 	மானியங்கைள	வழங் கிற 	

ேம ம்	விரிவான	வி ப்ப	ெதரி கள்	மற் ம்	வழக் 	ஆய் க க் ,	திறந்த	 ல
ேவைலக் 	பணம்	சம்பாதிக்க	@nayafia	ஒ 	வழிகாட் 	எ தினார்.	ெவவ்ேவ
விதமான	நிதி தவி	பல்ேவ 	திறைமக க் த்	ேதைவப்ப கிற ,	எனேவ	உங்கள்
வி ப்பங்கைள	நீங்கள்	சிறப்பாகச்	ெசயல்ப த் வைத	கண் பி க்க	உங்கள்
பலத்ைத	க த்தில்	ெகாள் ங்கள்.	

https://github.com/TryGhost/Ghost
https://github.com/npm/npm
https://github.com/docker/docker
https://github.com/rtfd/readthedocs.org
https://www.mozilla.org/en-US/grants/
https://github.com/openmrs
https://stripe.com/blog/open-source-retreat-2016-grantees
https://stripe.com/blog/open-source-retreat-2016-grantees
https://github.com/librariesio
https://github.com/librariesio
https://github.com/librariesio
https://sloan.org/programs/digital-technology
https://www.python.org/psf/grants/
https://github.com/nayafia
https://github.com/nayafia/lemonade-stand
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உங்கள்	திட்டம்	ஒ 	 திய	ேயாசைனயாக	இ ந்தா ம்	அல்ல 	பல	ஆண் களாக
இ ந்தா ம்	சரி,	உங்கள்	இலக் 	அ பவத்ைத	அைடயாளம்	காண்பதில்
றிப்பிடத்தக்க	சிந்தைன	ைவக்க	ேவண் ம்	மற் ம்	ஒ 	கட்டாய	வழக் 	ஒன்ைற

உ வாக் ம்.
நீங்கள்	உங்கள்	ெசாந்த	ேநரத்திற்காக	அல்ல 	ஒ 	திட்டத்திற்கான	நிதி	திரட்ட,
நீங்கள்	பின்வ ம்	ேகள்விக க் 	பதிலளிக்க	ேவண் ம்.	
�������
ஏன்	இந்த	திட்டம்	பய ள்ளதாக	இ க் ம்?	ஏன்	உங்கள்	பயனர்கள்,	அல்ல
சாத்தியமான	பயனர்கள்	அைத	வி ம் கிறார்கள்?	இ 	ஐந் 	ஆண் களில்
எங் 	இ க் ம்?	
�����
உங்கள்	திட்டம்	 க்கியம்	என்பதற்கான	அளவீ கள்,	நிகழ் கள்,	அல்ல
சான் கள்	ஆதாரங்களாக	ேசகரிக்க	 யற்சிக்க ம்.	இப்ேபா 	உங்கள்	திட்டத்ைத
பயன்ப த்தி	வ ம்	நி வனங்கள்	அல்ல 	 றிப்பிடத்தக்க	மக்கள்
இ க்கிறீர்களா?	இல்ைலெயன்றால்,	ஒ 	 க்கிய	நபர்	அைத	ஆதரித்தாரா?	

�������������������	�������
தலீட்டாளர்கள்,	உங்க ைடய	 தலாளிகேளா	அல்ல 	மானிய	நிதியளிப்

நி வனேமா	அ க்க 	வாய்ப் கைள	சந்திக்கிறார்கள்.	ேவ 	எந்த
சந்தர்ப்பத்தி ம்	உங்கள்	திட்டத்ைத	ஏன்	அவர்கள்	ஆதரிக்க	ேவண் ம்?	அவர்கள்
எப்ப 	தனிப்பட்ட	 ைறயில்	பயனைடகிறார்கள்?	
���������	��������������
ன்ெமாழியப்பட்ட	நிதிக் 	என்ன,	சரியாக,	நீங்கள்	சாதிக்க	ேவண் ம்?

ஊதியத்ைத	ெச த் வதற் 	பதிலாக	திட்ட	ைமல்கற்கள்	அல்ல 	விைள கைள
கவனம்	ெச த் ங்கள்.	
�������	�������	���������	�����������
தலீட்டாளர்க க் 	பிரித் வழங் தல்	 றித் 	ஏேத ம்	ேதைவகள்



உள்ளனவா?	எ த் க்காட்டாக,	நீங்கள்	ஒ 	இலாப	ேநாக்கமற்றவராக	அல்ல
லாபமற்ற	நிதிய	நிதியளிப்பாளராக	இ க்க	ேவண் ம்.	Oஅல்ல 	ஒ ேவைள	நிதி
ஒ 	நி வனத்திற் 	பதிலாக	தனிப்பட்ட	ஒப்பந்தக்கார க் 	ெகா க்கப்பட
ேவண் ம்.	இந்த	ேதைவகள்	நிதிதாரர்களிைடேய	ேவ ப கின்றன,	எனேவ
உங்கள்	ஆராய்ச்சி	 ன்னதாகேவ	ெசய்ய	ேவண் ம்.	

	avatar

பல	ஆண் களாக,	வைலத்தள	நட் 	சின்னங்களின்	 ன்னணி	ஆதாரமாக
நாங்கள்	இ க்கிேறாம்,	20	மில்லியன்	மக்க க் 	ேமலான	ஒ 	ச கம்,	ேம ம்
Whitehouse.gov	உள்ளிட்ட	70	மில்லியன்	வைலத்தளங்களில்	இடம்ெபற்ற .	(…)
பதிப் 	4	 ன் 	ஆண் க க் 	 ன் 	இ ந்த .	வைல	ெதாழில் ட்பம்	பின்னர்
நிைறய	மாறிவிட்ட ,	மற் ம்	ெவளிப்பைடயாக,	எ த் 	அற் தம்	ஒ 	சிறி
பைழயதாகி	விட்ட .	(…)	அதனால்	தான்	நாங்கள்	எ த் 	வியப்பா	5
அறி கப்ப த் கிேறாம்.	நாங்கள்	CSS	ஐ	நவீனமயமாக் வதன்	மற் ம்	ம பிரதி
எ க்கின்ேறாம்	மற் ம்	ேமலி ந் 	கீ ம்	ஒவ்ெவா 	ஐகாைன
ம வ வைமக்கிேறாம்.	நாங்கள்	சிறந்த	வ வைமப் ,	சிறந்த	நிைலத்தன்ைம
மற் ம்	சிறந்த	வாசிப் 	ஆகியவற்ைறப்	பற்றி	ேப கிேறாம்.
—	@davegandy,	எ த் 	வியப்பா	கிக்	ஸ்டாடர்	வீ ேயா	

https://github.com/davegandy
https://www.kickstarter.com/projects/232193852/font-awesome-5
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பணத்ைத	உயர்த் வ 	எளிதான 	அல்ல,	நீங்கள்	ஒ 	திறந்த	 ல	திட்டம்,	ஒ
இலாப	ேநாக்கமற்ற	அல்ல 	ஒ 	ெமன்ெபா ள்	 ளிர்	நி வனம்,	மற் ம்
ெப ம்பாலான	சந்தர்ப்பங்களில்	நீங்கள்	பைடப்பாற்றல்	ெபற்றி க்க	ேவண் ம்.
நீங்கள்	எப்ப 	பணம்	சம்பாதிக்க	ேவண் ம்,	ஆராய்ச்சி	ெசய் ,	உங்கள்
தலீட்டாளர்க ைடய	காலணிகளில்	உங்கைள	ைவத் க்	ெகாள் தல்,	நிதிக்

உ தியான	ஒ 	 ழ்நிைலைய	உ வாக் ம்.
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நடத்ைத	ெநறி ைறகைள	பின்பற் வதன்	 லம்,	ஆேராக்கியமான	மற் ம்
ஆக்க ர்வமான	ச க	நடத்ைதக் 	உத தல்.	
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நடத்ைத	விதித்	ெதா ப் 	என்ப 	உங்கள்	திட்டத்தின்	பங்ேகற்பாளர்க க்
நடத்ைதக்கான	எதிர்பார்ப் கைள	நிர்ணயிக் ம்	ஆவணம்.	ஏற் க்ெகாள்வ ம்,
நைட ைறப்ப த் வ ம்,	உங்கள்	ச கத்திற்கான	ஒ 	ேநர்மைறயான	ச க
ழ்நிைலைய	உ வாக்க	ஒ 	நடத்ைத	விதித்	ெதா ப் 	உத ம்.

நடத்ைத	விதித்	ெதா ப் 	உங்கள்	பங்ேகற்பாளர்கைள	மட் மல்ல,	உங்கைள ம்
பா காக் ம்.	நீங்கள்	ஒ 	திட்டத்ைத	பராமரித் 	வந்தால்,	பிற
பங்ேகற்பாளர்களிடமி ந் 	உற்பத்திையப்	ெபறாத	மனப்பான்ைம,	காலப்ேபாக்கில்
உங்கள்	ேவைலையப்	பற்றி	நீங்கள்	ெவ ைமயாக	அல்ல 	மகிழ்ச்சியற்றதாக
உணரலாம்.	
நடத்ைத	விதித்	ெதா ப் 	ஆேராக்கியமான,	ஆக்க ர்வமான	ச க	நடத்ைதக்
உத கிற .	உங்கள்	ெசயல்திட்டத் டன்	நீங்கள்	அல்ல 	பிறர்	ேசார்வைடந்தால்,
நீங்கள்	ஏற் க்ெகாள்ளாத	ஒன்ைற	எவேர ம்	ெசய்தால்,	நடவ க்ைக	எ க்க
உத கிற .	
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ஆரம்பத்தில்	ஒ 	நடத்ைத	விதித்	ெதா ப் 	உ வாக்க	 யற்சிக்க ம்:	இதைன
நீங்கள்	 தலில்	உங்கள்	திட்டத்ைத	உ வாக் ம்	ேபா 	சிறந்த .

உங்கள்	எதிர்பார்ப் கைளத்	ெதரிவிப்பேதா 	மட் மல்லாமல்,	ஒ 	நடத்ைத	விதித்
ெதா ப் 	பின்வ மா 	விவரிக்கிற :	

நடத்ைத	விதித்	ெதா ப் 	நைட ைறக்
வந்தால்	(��������������	���	����������������,
������	����������	������	����
���������������	�������)	

யாைரப்	பின்பற் கிறீர்கள்	(����	�������������	�������
����������������,	�����	�����������?)	

ஒ வர்	நடத்ைத	விதிகைள	மீ வதால்	என்ன	நிக ம்
ஒ வர்	மீறல்கைள	எப்ப 	அறிவிக்க	 ம்

நீங்கள்	எங் 	ேவண் மானா ம்,	 ந்ைதய	உபாயத்ைத
பயன்ப த்த ம்.	பங்களிப்பாளரின்	உடன்ப க்ைக	என்ப 	ஒ 	நடத்ைத
விதியா ம்,	இ 	 ெபர்னீஸ்,	ெரயில்ஸ்	மற் ம்	ஸ்விஃப்ட்	உள்ளிட்ட	40,000	திறந்த
ல	திட்டங்களில்	பயன்ப த்தப்ப கிற .	

Django	நடத்ைத	விதித்	ெதா ப் 	மற் ம்	சிட் சன்	நடத்ைத	விதித்
ெதா ப் நடத்ைத	விதித்	ெதா ப் க்கான	இரண் 	நல்ல	உதாரணங்களா ம்.	
உங்கள்	திட்டத்தின்	 லம்	ேகாப்பகத்தில்	CODE_OF_CONDUCT	ேகாப்ைப
ைவக்க ம்,	ேம ம்	உங்கள்	CONTRIBUTING	அல்ல 	README	ேகாப்பில்
இ ந் 	அைத	இைணப்பதன்	 லம்	அைத	உங்கள்	ச கத்திற் த்
ெதரியப்ப த்த ம்.	

	

https://contributor-covenant.org/
https://www.djangoproject.com/conduct/
https://www.djangoproject.com/conduct/
http://citizencodeofconduct.org/
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நட ைறப்ப த்தாத	(அல்ல 	நட ைறப்ப த்த	 யாத)	ஒ 	நடத்ைத	விதி,
நடத்ைத	விதித்	ெதா ப் 	இல்லாமலி ப்பைத	விட	ேமாசமானதா ம்:	நடத்ைத
விதிகளில்	உள்ள	மதிப் கள்	உண்ைமயிேலேய	 க்கியம்	அல்ல,	உங்கள்	ச கத்தில்
மதிக்கப்ப வதில்ைல	என் 	 றிப்ைப	அ ப் கிற .

—	Ada	Initiative	

உங்க ைடய	நடத்ைத	எவ்வா 	நைட ைறப்ப த்தப்ப ம்	என்பைத	ஒ 	மீறல்
ஏற்ப ம்	������	நீங்கள்	விளக்க	ேவண் ம்.	அவ்வா 	ெசய்ய	பல
காரணங்கள்	உள்ளன:	

ேதைவப்ப ம்ேபா 	நீங்கள்	நடவ க்ைக	எ ப்ப 	பற்றி	தீவிரமாக	இ ப்பைத
இ 	காட் கிற .	

கார்கள்	உண்ைமயில்	ம பரிசீலைன	ெசய்யப்ப ெமன	உங்கள்	ச கம்
இன் ம்	உ தி	ெகாள் ம்.	

ஒ 	மீற க்காகத்	விசாரிக்கப்ப ம்ெபா ,	மீளாய் 	ெசயல் ைற
நியாயமான 	மற் ம்	ெவளிப்பைடயானதாக	இ க் ம்	என் 	உங்கள்
ச கத்திற் 	உ திப்ப த் ங்கள்.	

நடத்ைத	மீறல்கைள	மக்கள்	தனிப்பட்ட	 ைறயில்	 காரளிக்க	(மின்னஞ்சல்
கவரிையப்	ேபான்ற)	ெகா க்க	ேவண் ம்,	மற் ம்	அந்த	அறிக்ைகைய	யார்

ெப கிறார்கள்	என்பைத	விளக்க ம்.	இ 	ஒ 	பராமரிப்பாளர்,
பராமரிப்பாளர்களின்	 ,	அல்ல 	நடத்ைத	விதி	 வாக	இ க்கலாம்.	

அந்த	அறிக்ைகையப்	ெப ம்	நபைரப்	பற்றி	ஒ வர்	மீறல்	 றித் 	 காரளிக்க
வி ம் வைத	மறந் விடாதீர்கள்.	இந்த	வழக்கில்,	ேவ 	யாரிடாமவ 	மீறல்கைளப்
காரளிக்க	அவர்க க் 	வி ப்பத்ெதரி 	ெகா ங்கள்.
உதாரணத்திற் ,	@ctb	and	@mr-c	தங்கள்	திட்டத்ைத
விளக் கிறார்கள்,	khmer:	

ஷ்பிரேயாகம்,	ெதாந்தர ,	அல்ல 	ஏற் க்ெகாள்ள	 யாத	தன்ைம
ஆகியவற்றின்	நிகழ் கள்	khmer-project@idyll.org	என்ற	மின்னஞ்சல்

https://adainitiative.org/2014/02/18/howto-design-a-code-of-conduct-for-your-community/
https://github.com/ctb
https://github.com/mr-c
https://github.com/dib-lab/khmer/blob/master/CODE_OF_CONDUCT.rst
https://github.com/dib-lab/khmer


லம்	 காரளிக்கலாம்.	ைடட்டஸ்	பிர ன்	மற் ம்	ைமக்ேகல்	ஆர்.
க் ேஸா.	அவர்களில்	ஒ வர்	சம்பந்தப்பட்ட	ஒ 	சிக்கைலப்	 காரளிக்க
மின்னஞ்சல்	����	�������	��������,	Ph.D.	பரிணாம
வளர்ச்சிக்கான	ஆய்விற்கான	BEACON	ைமயத்தில்	பல்வைகைம
பணிப்பாளர்,	அறிவியல்	மற் ம்	ெதாழில் ட்பத்திற்கான	NSF	ைமயம்.*	

உத்ேவகத்திற் ,	ஜான்ேகாவின்	அமலாக்க	ைகேயைட	பார்க்க ம்	(உங்கள்
திட்டத்தின்	அளைவப்	ெபா த் ,	இவ்வள 	விரிவான 	ேதைவப்படாமல்
இ க்கலாம்).	
	

https://www.djangoproject.com/conduct/enforcement-manual/
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சில	ேநரங்களில்,	உங்கள்	சிறந்த	 யற்சிகள்	இ ந்தேபாதி ம்,	யாேரா	ஒ வர்
இந்த	 றியீட்ைட	மீ கிறார்கள்.	இப்ப யா ம்	ெபா 	எதிர்மைறயான	அல்ல
தீங் 	விைளவிக் ம்	தன்ைமைய	எதிர்ெகாள்ள	பல	வழிகள்	உள்ளன.

����������	������	��������	������������
ஒவ்ெவா 	ச க	உ ப்பினரின்	 ரைல ம்	உங்கள்	ெசாந்தமாக	 ரைலப்ேபால
க்கியமாக	க ங்கள்.	யாராவ 	நடத்ைத	விதி ைறகைள	மீ வதாக	ஒ

அறிக்ைகையப்	ெபற்றால்,	அ 	தீவிரமாக	எ த் ,	அந்த	நப டன்	உங்கள்	ெசாந்த
அ பவத்திற் 	ெபா ந்தவில்ைல	என்றா ம்,	அைதப்	பற்றி	விசாரிக்க ம்.	இப்ப
நீங்கள்	ெசய்தால்,	உங்கள்	ச தாயத்திற் 	அவர்களின்	கண்ேணாட்டத்ைத
நீங்கள்	மதிக்கிறீர்கள்,	அவர்களின்	தீர்ப்ைப	நம் கிறீர்கள்	என	சமிக்ைஞ
அ ப் கிற .	

ேகள்விக் ரிய	ச க	உ ப்பினர்கள்	மீண் ம்	மீண் ம்	 ற்றவாளியாக
இ க்கலாம்,	மற்றவர்கள்	ெதாடர்ந் 	சங்கடப்ப வார்கள்,	அல்ல 	அவர்கள்
ஒ ைற	ெசால்லிேயா	அல்ல 	ஏதாவ 	ெசய்தி க்கலாம்.	இரண் ேம	 ழைலப்
ெபா த் ,	நடவ க்ைக	எ ப்பதற் 	அ த்தளமாக	இ க்கலாம்.	
நீங்கள்	பதிலளிக் ம்	 ன்,	என்ன	நடந்த 	என்பைத	 ரிந் ெகாள்ள	ேநரம்
எ த் க்ெகாள் ங்கள்.	நபரின்	கடந்தகால	க த் கள்	மற் ம்	உைரயாடல்களால்
அவர்கள்	யார்	என்பைத	நன் 	 ரிந் 	ெகாள்ள ம்,	ஏன்	அவர்கள்	அப்ப
ெசயல்பட் க்கலாம்	என்பைதப்	 ரிந் 	ெகாள்ள ம்.	இந்த	நபர்	மற் ம்	அவற்றின்
நடத்ைத	பற்றி	உங்க ைடய	ெசாந்தக்	காட்சிகைளத்	தவிர்ப்பதற்
யற்சிக்க ம்.	

வாதத்திற் 	இ க்க	ேவண்டாம்.	நீங்கள்	விஷயத்தில்	ைகயாள்வைத	 க் ம்
ன் 	திைச	தி ம்பி	ேவ 	ஒ வரின்	நடத்ைதைய	ைகயாள்வதில்	கவனம்

ெச த்தக் டா .	உங்க க் 	என்ன	ேதைவ	என்பதில்	கவனம்	ெச த் ங்கள்.

—	ஸ் பனி	ேஸவன்,	“நீங்கள்	ஒ 	ெகாள்ைக	ைவத்தி க்கிறீர்கள்.	இப்ெபா
என்ன?”	

������	���������	����������
ேபா மான	தகவைல	ேசகரித் 	ெசயலாக் வதன்	பிற ,	என்ன	ெசய்ய	ேவண் ம்

https://the-orbit.net/almostdiamonds/2014/04/10/so-youve-got-yourself-a-policy-now-what/


என்பைத	நீங்கள்	தீர்மானிக்க	ேவண் ம்.	உங்கள்	அ த்த	நடவ க்ைக	 றித்
நீங்கள்	க த்தில்	ெகாள் ம்ேபா ,	ஒ 	மதிப்பீட்டாளராக	உங்கள்	 றிக்ேகாள்
பா காப்பான,	மரியாைதக் ரிய	மற் ம்	ஒத் ைழப் ள்ள	 ழைல
ஊக் விப்பதாக	நிைனவில்	ெகாள் ங்கள்.	சந்தர்ப்ப	 ழ்நிைலைய	எவ்வா
சமாளிப்ப 	என்ப 	மட் மல்லாமல்,	உங்கள்	பதிலின்	மீ ம்	உங்கள்	ச கத்தின்
நடத்ைதைய ம்	எதிர்பார்ப் கைள ம்	 ன்ென த் ச்	ெசல்வைத ம்	எப்ப ப்
பாதிக் ம்	என் ம்	கவனி ங்கள்.	
யாராவ 	நடத்ைத	மீறல்	 காரளிக் ம்	ேபா ,	அைத	ைகயாள	ேவண் ய 	உங்கள்
ேவைல,	அவர்க ைடய 	அல்ல.	சில	ேநரங்களில்,	தகவல்	த பவர்	தங்கள்
வாழ்க்ைக,	 கழ்,	அல்ல 	உடல்	பா காப்பிற் 	ெப ம்	ஆபத்தில்	தகவல்
ெவளிப்ப த் கிறார்.	அவர்கள 	 ன் த்தைல	எதிர்ெகாள்ள	அவர்கள்	ஒ
கட்டாய	நிைலக் 	தகவல்	த பவைர	அ ப்ப	 ம்.	தகவல்	த பவர்
ெவளிப்பைடயாக	ேகாரிக்ைக	வி க்காவிட்டால்,	ேகள்விக் ரிய	நப டன்
ேநர யாக	ெதாடர் 	ெகாள்ள	ேவண் ம்.	

நடத்ைத	மீற க் 	நீங்கள்	பதிலளிக்கக் ய	சில	வழிகள்	உள்ளன:	

�������������	��������	���	�������
������������	����������	ேம ம்	அவர்களின்	நடத்ைத
மற்றவர்க க் 	எவ்வா 	தாக்கத்ைத	ஏற்ப த் கிற 	என்பைத
விளக் ங்கள்,	 ன்னர்	அ 	ஏற்பட்ட	அைலவரிைசயில்.	சாத்தியமானால்,
ெபா த்ெதாடர் 	நீங்கள்	நடத்ைத	ெநறிைய	தீவிரமாக	எ த் க்	ெகாள்வைத
ச கத்தின்	ஏைனய	ப திக க் 	ெதரிவிக்கின்ற .	பரி டன்,	ஆனால்
உங்கள்	ெதாடர்பில்	உ தியாக	இ ங்கள்.	
ேகள்விக் ரிய	நபரிடம்	அவர்களின்	நடத்ைத	எவ்வா 	மற்றவர்கைள
பாதிக்கின்ற 	என்பைத	விளக் ம்	வைகயில்	���������
��������	��������	������������.	 ழ்நிைல
தனிப்பட்ட	தகவைல	உள்ளடக்கியி ந்தால்,	நீங்கள்	ஒ 	தனிப்பட்ட	ெதாடர்
அைலவரிைசைய	பயன்ப த்த	வி ம்பலாம்.	நீங்கள்	தனிப்பட்ட	 ைறயில்
யாேராேட ம்	ெதாடர் 	ெகாண்டால்,	 தலில்	நிைலைமைய	அறிக்ைக
ெசய்தவர்கைள	CC(தட்டச் ப்	ப )	ெசய்வ 	நல்ல ,	எனேவ	நீங்கள்
நடவ க்ைக	எ த்தைத	அவர்கள்	அறிவார்கள்.	 காரளிக் ம்	நபைர
CC(தட்டச் ப்	ப )	ெசய்வதற் 	 ன்	சம்மதம்	ேக ங்கள்.	

சில	ேநரங்களில்,	ஒ 	தீர்மானத்ைத	எட்ட	 யா .	ேகள்விக் ரிய	நபர்	எதிர்ப ம்
ெபா 	ஆக்ேராஷமாக	அல்ல 	விேராதமாக	மாறலாம்	அல்ல 	மாற்றமைடயாமல்
ேபாகலாம்.	இந்த	 ழ்நிைலயில்,	நீங்கள்	வ வான	நடவ க்ைக	எ க்க	ேவண் ம்.
உதாரணத்திற் :	



இந்த	திட்டத்தின்	எந்தெவா 	அம்சத்தி ம்	பங் 	ெப ம்	தற்காலிக
தைடயின்	 லம்,	�������������	����	�����������
�������	�����������	��������	���������.	

திட்டத்தில்	இ ந் 	����	����������	���	���������.	

தைடெசய்யப்பட்ட	உ ப்பினர்கைள	இல வாக	எ த் க்	ெகாள்ளக் டா 	மற் ம்
நிரந்தரமான	மற் ம்	சமரசமற்ற	ேவ பா களின்	ேதாற்றத்ைத	பிரதிபலிக்க
ேவண் ம்.	ஒ 	தீர்மானத்ைத	எட்ட	 யவில்ைலேய	என் 	ெதளிவாகத்
ெதரிந்தால்	மட் ேம	நீங்கள்	இந்த	நடவ க்ைககைள	எ க்க	ேவண் ம்.	
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தன்னிச்ைசயாக	நைட ைறப்ப த்த,	நடத்ைத	ெநறி ைற	ஒ 	சட்டம்	அல்ல.
நடத்ைத	விதித்	ெதா ப் 	ெசயல்ப த் பவ 	மற் ம்	நடத்ைத	ெநறி ைற
நி ம்	விதிகைள	பின்பற்றவ 	உங்கள்	ெபா ப் .

ஒ 	பராமரிப்பாளராக	உங்கள்	ச கத்தின்	வழிகாட் தல்கைள	நீங்கள்
நி வேதா ,	உங்கள்	வழிகாட் 	ெநறி ைறயின்	விதி ைறகளின்	ப 	அந்த
வழி ைறகைள	நைட ைறப்ப த்த ம்.	அதாவ 	நடத்ைத	விதி	மீறல்	 றித்த
எந்தெவா 	அறிக்ைகைய ம்	தீவிரமாக	எ த் க்ெகாள்வதா ம்.	 காரளிக் ம்
நபர்,	தங்கள்	 காைர	ஒ 	 ைமயான	மற் ம்	நியாயமான	ம 	ஆய் 	கடன்
பட் க்கிறார்.	அவர்கள்	 கார்	அளித்த	நடத்ைத	மீறல்	அல்ல	என்பைத	நீங்கள்
தீர்மானித்தால்,	அவர்க க் த்	ெதளிவாகத்	ெதாடர் 	ெகாண் ,	நீங்கள்	ஏன்
நடவ க்ைக	எ க்கப்	ேபாவதில்ைல	என்பைத	விளக்க ம்.	அவர்கள்	என்ன
ெசய்கிறார்கள்	என்ப 	அவர்கைள	ெபா த்த :	அவர்கள்	ஒ 	சிக்கல்	உள்ள
நடத்ைத	சகித் க்	ெகாள்ளலாம்	அல்ல 	ச கத்தில்	பங் 	ெப வைத
நி த்தலாம்.	
நடத்ைத	 ைறைய	technically	மீறாத	நடத்ைத	பற்றிய	அறிக்ைக	உங்கள்
ச கத்தில்	ஒ 	சிக்கல்	இ க்கிற 	என்பைதக்	 றிக்கலாம்,	ேம ம்	இந்த
சிக்கைலப்	பற்றி	விசாரித் 	அதன்ப 	ெசயல்பட	ேவண் ம்.	இ 	உங்கள்
நடத்ைதயின்	விதித்	ெதா ப்ைப	ம சீரைமக்க	மற் ம்	ஏற் க்ெகாள்ளக் ய
நடத்ைதைய	ெதளி ப த் ம்	மற் ம்/அல்ல 	ேகள்விக் ரிய	நப டன்
ேப வேதா ,	அவர்கள்	நடத்ைத	விதிகைள	மீ ம்	ேபா ,	அவர்கள்	எதிர்பார்ப்ப
என்ன	என் 	விளிம்பில்	சாய்வ ,	பங்ேகற்பாளர்கள்	சங்கடமாக	உணர்கிறார்கள்.	

வில்,	ஒ 	பராமரிப்பாளராக,	ஏற் க்ெகாள்ளத்தக்க	நடத்ைதக்கான	தரங்கைள
நீங்கள்	அைமத் 	நிர்வகிக்கிறீர்கள்.	உங்க க் 	திட்டத்தின்	ச க	மதிப் கள்
வ வைமக் ம்	திறன்	உள்ள ,	மற் ம்	பங்ேகற்பாளர்கள்	நீங்கள்	ஒ 	நியாயமான
மற் ம்	பாரபட்சமற்ற	வழியில்	அந்த	மதிப் கைள	ெசயல்ப த்த	ேவண் ம்	என்
எதிர்பார்க்கிறார்கள்.	
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ஒ 	திட்டம்	விேராதமானதாகேவா	அல்ல 	அைசக்க யாததாகேவா
ேதான்றினால்,	மற்றவர்களின்	நடத்ைத	சகித் க்ெகாள் ம்	ஒேர	ஒ 	நபராக
இ ந்தா ம்,	நீங்கள்	இன் ம்	பல	பங்களிப்பாளர்கைள	இழக்க	ேநரி ம்,	நீங்கள்
சந்திக்காத	சிலர்	உட்பட.	நடத்ைத	ெநறி ைறகைள	பின்பற் வ 	அல்ல
நைட ைறப்ப த் வ 	எப்ேபா ம்	எளிதல்ல,	ஆனால்	வரேவற் மிக்க	 ழல்
உங்கள்	ச கத்ைத	வளர்க்க	உத ம்.
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உங்கள்	திறந்த	 ல	திட்டத்ைத	ெவற்றிகரமாக	அளவிட் ,	அதன்	ெவற்றிைய
கண்காணிப்பதன்	 லம்	அறி த்தப்பட்ட	 கைள	எ ங்கள்.	
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திறந்த	 ல	பராமரிப்பாளராக	சிறந்த	தீர்மானங்கைள	எ க்க	உத வதற் ,	தர
உங்க க் 	பய ள்ளதாக	இ க் ம்.

தலான	தகவ டன்,	நீங்கள்:	
திய	அம்சத்திற் 	பயனர்கள்	எவ்வா 	பதிலளிக்கிறார்கள்	என்பைதப்
ரிந் 	ெகாள் ங்கள்

திய	பயனர்கள்	எங்கி ந் 	வ கிறார்கள்	என்பைதக்	கண்டறிய ம்
அைடயாளம்	கண்டறிந் ,	ஆதரவளிப்பீர்களா,	ெவளிப்பைடயான	பயன்பா
வழக் 	அல்ல 	ெசயல்பா 	என்பைத	 	ெசய் ங்கள்	
உங்கள்	திட்டத்தின்	 கைழ	அளவி ங்கள்

உங்கள்	திட்டம்	எவ்வா 	பயன்ப த்தப்ப கிற 	என்பைத	 ரிந்
ெகாள் ங்கள்
நிதி தவி	மற் ம்	மானியங்கள்	 லம்	பணம்	திரட்ட ம்

உதாரணத்திற் ,	ேஹாம் வ்	 ள்	ப ப்பாய்வியல்	ேவைலக் 	 ன் ரிைம
ெகா க்க	உத கிற :	

ேஹாம் வ்	இலவசமாக	வழங்கப்ப கிற 	மற் ம்	 ைமயாக
தன்னார்வலர்களால்	தங்கள்	ஓய் 	ேநரத்தில்	இயக்கப்ப கிற .	இதன்
விைளவாக	எதிர்கால	அம்சங்கைள	எவ்வா 	வ வைமப்ப 	மற் ம்
தற்ேபாைதய	பணிைய	 ன் ரிைமப்ப த் வ 	ஆகியவற்ைற	எவ்வா
தீர்மானிப்ப 	என்பைதத்	தீர்மானிக்க	வீட் 	ேஹாம் வ்	பயனர்களின்
விரிவான	பயனர்	ஆய் கள்	ெசய்ய	எங்களிடம்	ஆதாரங்கள்	இல்ைல.
ெபயர்	அறியப்படாத	ஒ ங்கிைணந்த	பயனர்	ப ப்பாய் ,	எங் ,	எங் ,
எப்ேபா 	மக்கள்	ேஹாம் வ்-ஐ	பயன்ப த் வ 	என்ற	அ ப்பைடயில்
தி த்தங்கள்	மற் ம்	அம்சங்கைள	 ன் ரிைம	ெசய்ய
அ மதிக்கிற .	

கழ்	மட் ேம	எல்லாம்	இல்ைல.	எல்ேலா ம்	ெவவ்ேவ 	காரணங்க க்காக	திறந்த
லத்ைத	அைடவார்கள்.	திறந்த	 ல	பராமரிப்பாளராக	உங்கள்	 றிக்ேகாள்

உங்கள்	ேவைலைய	காட்ட	ேவண் ம்	என்றால்,	உங்கள்	 றியீட் 	பற்றி
ெவளிப்பைடயானதாக	இ க்க	ேவண் ம்,	அல்ல 	ேகளிக்ைகயாக	இ ந்தால்,

https://github.com/Homebrew/brew/blob/bbed7246bc5c5b7acb8c1d427d10b43e090dfd39/docs/Analytics.md


அளவீ 	உங்க க் 	 க்கியமானதாக	இ க்கா .	

நீங்கள்	உங்கள்	திட்டத்ைத	ஒ 	ஆழமான	மட்டத்தில்	 ரிந் 	ெகாள்ள	ஆர்வமாக
இ ந்தால்,	உங்கள்	திட்டத்தின்	ெசயல்பாட்ைட	ஆராய்வதற்கான	வழிகைளப்
ப க்க ம்.	
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யாராவ 	உங்கள்	திட்டத்திற் 	மீண் ம்	பயன்ப த்த	அல்ல 	பங்களிக்க	 ன் ,
அவர்கள்	அ 	இ ப்பைத	ெதரிந் 	ெகாள்ள	ேவண் ம்.	உங்கைள	நீங்கேள
ேகட் க்ெகாள் ங்கள்:	������	����	���������
��������������������?	

ேபாக் வரத் 	வைரபடம்
உங்கள்	திட்டம்	கிட்ஹப்	இல்	வழங்கப்பட் ந்தால்,	உங்கள்	திட்டத்திற் 	எத்தைன
ேபர்	வ கிறார்கள்	மற் ம்	எங்கி ந் 	வ கிறார்கள்	என்பைத	நீங்கள்	காணலாம்.
உங்கள்	திட்டத்தின்	பக்கத்திலி ந் ,	“ ண்ணறி ”	என்பைதக்	கிளிக்	ெசய் ,
பின்னர்	“ேபாக் வரத் ”	என்பைதக்	கிளிக்	ெசய்ய ம்.	இந்த	பக்கத்தில்,	நீங்கள்
பார்க்க	 ய :	

������	������	����������:	எத்தைன	 ைற	உங்கள்	திட்டம்
பார்க்கப்பட்ட 	என் 	உங்க க் 	ெசால்கிற 	

������	�����������	��������������:	உங்கள்
திட்டத்ைத	எத்தைன	ேபர்	பார்த்தார்கள்	என் 	உங்க க் 	ெசால்கிற 	

����������	�������:	பார்ைவயாளர்கள்	எங்கி ந் 	வந்தார்கள்
என் 	உங்க க் 	ெசால்கிற .	உங்கள்	பார்ைவயாளர்கைள	எங் 	ெசன்
அைடவ ,	உங்கள்	ஊக் விப் 	 யற்சிகள்	உைழக்கிறதா	என்பைத ம்	இந்த
அளவீ 	உங்க க் 	உத ம்.	

��������	����������:	பார்ைவயாளர்கள்	உங்கள்	திட்டத்தில்
எங் 	ெசல்கிறார்கள்,	பக்கம்	ேநாக் கள்	மற் ம்	தனித் வமான
பார்ைவயாளர்களால்	பிரிக்கப்பட் 	உங்க க் த்	ெதரிவிக் ம்.	

கிட்ஹப்	நட்சத்திரங்கள்	பிரபலத்தின்	அ ப்பைட	அளைவ	வழங்க	உத கிற .
கிட்ஹப்	நட்சத்திரங்கள்	பதிவிறக்கங்கள்	மற் ம்	பயன்பாட் டன்	அவசியம்
ெதாடர்பில்ைல	என்றா ம்,	உங்கள்	ேவைலைய	எத்தைன	ேபர்	கவனிக்கிறார்கெளன

https://help.github.com/articles/about-repository-graphs/#traffic
https://help.github.com/articles/about-stars/


அைவ	உங்க க் 	ெசால்ல	 ம்.	
நீங்கள்	 றிப்பிட்ட	இடங்களில்	கண் பி ப்பைத	கண்டறியலாம்:	எ த் க்காட்டாக,

ள்	பக்க	தரவரிைச,	உங்கள்	திட்டத்தின்	வைலத்தளத்திலி ந் 	பரிந் ைரத்த
ேபாக் வரத் ,	அல்ல 	பிற	திறந்த	 ல	திட்டங்கள்	அல்ல 	வைலத்தளங்களில்
இ ந் 	பரிந் ைரகைள	வழங் கிற .	

https://opensource.com/business/16/6/pirate-metrics
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இந்த	கட் ப்பாடற்ற	இடத்தி ம்	மக்கள்	இந்த	திட்டத்ைத	கண் பி ப்பைத
இைணயம்	என	நாங்கள்	அைழக்கிேறாம்.	ெவ மேன,	அவர்கள்	உங்கள்	திட்டம்
பார்க் ம்	ேபா ,	அவர்கள்	ஏதாவ 	ெசய்ய	கட்டாயம்	உணர	ேவண் ம்.	நீங்கள்
ேகட்க	வி ம் ம்	இரண்டாவ 	ேகள்வி	என்னெவன்றால்:	����	���������
������	��������������������?	

உங்கள்	திட்டத்ைத	விநிேயாகிக்க,	நீங்கள்	npm	அல்ல 	RubyGems.org	ேபான்ற
ஒ 	ெதா ப் 	நிர்வாகிையப்	பயன்ப த்தினால்,	நீங்கள்	உங்கள்	திட்டத்தின்
பதிவிறக்கங்கைளக்	கண்காணிக்க	 ம்.	
ஒவ்ெவா 	ெதா ப் 	ேமலாள ம்	“பதிவிறக்க”	என்ற	சற் 	வித்தியாசமான
வைரயைறையப்	பயன்ப த்தலாம்,	மற் ம்	பதிவிறக்கங்கள்	அவசியம்	நி வ
அல்ல 	பயன்ப த்தத்	ேதைவ	இல்ைல,	ஆனால்	அ 	ஒப்பீட்டளவில்	சில
அ ப்பைடகைள	வழங் கிற .	பல	பிரபலமான	ெதா ப் 	ேமலாளர்க க்கிைடேய
பயன்பாட் 	 ள்ளிவிவரங்கைளக்	கண்காணிக்க	Libraries.io	ஐப்	பயன்ப த்தி
யற்சிக்க ம்.	

உங்கள்	திட்டம்	கிட்ஹப்	இல்	இ ந்தால்,	“ேபாக் வரத் ”	பக்கம்	மீண் ம்
ெசல்ல ம்.	உங்கள்	திட்டத்ைத	ஒ 	 றிப்பிட்ட	நாளில்	எத்தைன	 ைற	நகலி
எ க்கப்ப கிற ,	ெமாத்த	நகலிகள்	மற் ம்	தனிப்பட்ட	நகலி	எ த்தவர்கள்	என
பிரித் 	பார்க்க	நகலி	வைரபடம்	பயன்ப த்த	 ம்.	

	நகலி
வைரபடம்

உங்கள்	திட்டத்ைத	கண் பி ப்பவர்களின்	எண்ணிக்ைக	ஒப்பி ம்ேபா 	பயன்பா
ைறவாக	இ ந்தால்,	க த்தில்	ெகாள்ள	இரண் 	சிக்கல்கள்	உள்ளன.	இரண் ல்

ஒன் :	

https://libraries.io/
https://github.com/blog/1873-clone-graphs


உங்கள்	திட்டம்	ெவற்றிகரமாக	உங்கள்	பார்ைவயாளர்கைள	மாற்றவில்ைல,
அல்ல 	

நீங்கள்	தவறான	பார்ைவயாளர்கைள	ஈர்க்கிறீர்கள்

உதாரணமாக,	ேஹக்கர்	நி ஸ்	 ன்	பக்கத்தில்	உங்கள்	திட்டம்	தைரயிறங்கி
இ ந்தால்,	நீங்கள்	ேஹக்கர்	நி ஸ்	அைனவைர ம்	அைடந் 	ெகாண் ப்பதால்,
ஒ ேவைள	திட்டத்ைத	கண் பி ப்பதில்	(ேபாக் வரத்தில்)	ஒ 	உச்சமைடதைல
காணலாம்,	ஆனால்	 ைறந்த	மாற் 	விகிதேம	இ க் ம்.	உங்கள்	 பி	திட்டம்	ஒ
பி	மாநாட் ல்	இடம்ெபற்றி ந்தால்,	நீங்கள்	உங்கள்	இலக்

பார்ைவயாளர்களிடமி ந் 	அதிக	மாற் 	விகிதத்ைதக்	காணலாம்.	
உங்க ைடய	பார்ைவயாளர்கள்	எங்கி ந் 	வ கிறார்கள்	என்பைதக்
கண் பி க்க	 யற்சிக்க ம்	மற் ம்	நீங்கள்	எதிர்ெகாள் ம்	இந்த	இரண்
சிக்கல்களில்	எ 	கண் பி க்கப்பட	ேவண் ம்	என்பைத	உங்கள்	திட்டப்பக்கத்தில்
க த் த்	ேகட்க ம்.	
உங்கள்	திட்டத்ைத	மக்கள்	பயன்ப த்தி	வ கின்றனர்	என்பைத	நீங்கள்
அறிந்த டன்,	அவர்கள்	என்ன	ெசய்கிறார்கள்	என்பைத	நீங்கள்	கண் பி க்க
யற்சி	ெசய்யலாம்.	உங்கள்	 றியீட் ன்	கைவைய	ெகாண் ,	அம்சங்கைளச்

ேசர்ப்பதன்	 லம்	அவர்கள்	அைத	உ வாக்கிக்	ெகாண் க்கிறார்களா?
அவர்கள்	அைத	அறிவியல்	அல்ல 	வணிகத்திற் 	பயன்ப த் கிறார்களா?	

	



4.	�����������
	

மக்கள்	உங்கள்	திட்டத்ைத	கண் பி த் 	அைத	பயன்ப த் கின்றனர்.	உங்கைள
நீங்கேள	ேகட்க	ேவண் ய	அ த்த	ேகள்வி:	����	�������������
������	����������	�������������?	

பங்களிப்பாளர்கைளப்	பற்றி	சிந்திக்கத்	ெதாடங் வதற் 	இ 	மிக ம்
ற்ேபாக்கான 	அல்ல.	மற்றவர்கள்	 க்கி	எறியவில்ைலெயன்றா ம்,	உங்கள்

திட்டம்	������������	(பலர்	இைதப்	பயன்ப த் கிறார்கள்)
ஆனால்	�������������	(ேதைவப்பாட்ைட	சந்திக்க	ேபா மான
பராமரிப்பாளர்	ேநரம்	இல்ைல)	என்றால்	ஆேராக்கியமற்ற	 ழ்நிைலயில்	உங்கைள
ஈ ப த்திக்	ெகாள்கிறீர்கள்.	
தக்கைவத்த க் 	 திய	பங்களிப்பாளர்களிடம்	ெசல்வதற் 	ேதைவப்ப கிற ,
இதற் 	 ன் 	ெசயலில்	பங்களிப்பவர்கள்	இ தியில்	மற்ற	விஷயங்க க்
நகர்வார்கள்.	

நீங்கள்	ெதாடர்ந் 	கண்காணிக்க	வி ம் ம்	ச க	அளவீ களின்
எ த் க்காட் களில்	பின்வ வன	அடங் ம்:	

������������������	������	���������
�������	����������	����������
���������:	உங்க க் 	எத்தைன	பங்களிப்பாளர்கள்	உள்ளனர்	என

கிற ,	ேம ம்	அவர்களில்	அதிக	அல்ல 	 ைறவான	ெசயலில்	உள்ளவர்
யார்.	கிட்ஹப்	மீ ,	நீங்கள்	இைத	“ ண்ணறி ”	->	“பங்களிப்பாளர்கள்”
என்பதில்	காணலாம்.	இப்ேபா ,	இந்த	வைரபடம்	களஞ்சியத்தின்
இயல் நிைல	கிைளக் 	பங்களித்த	பங்களிப்பாளர்கைள	மட் ேம
கணக்கி கிற .	

http://blog.abigailcabunoc.com/increasing-developer-engagement-at-mozilla-science-learning-advocacy#contributor-pathways_2


பங்களிப்பாளர்	வைரபடம்
�����	����,	������,	�������	�������	�����
����������������:	 திய	பங்களிப்பாளர்கள்	வ கிறார்களா,
அவர்கள்	தி ம்பி	வ கிறார்களா	என்பைத	நீங்கள்	கண்காணிக்க
உத கிற .	( ைறந்த	பங்களிப் டன்	சாதாரண	பங்களிப்பாளர்கள்
பங்களிப்பவர்கள்.	அ 	ஒன்ேற	ஒன் 	தான்,	ஐந் 	ஒப் விப் க க்
ைறவாகேவா	அல்ல 	ேவ 	ஏதாவ 	என்ப 	உங்கைள	ெபா த்த .)	 திய

பங்களிப்பாளர்கள்	இல்லாமல்,	உங்கள்	திட்டத்தின்	ச கம்
ேதக்க ற்றதாகிவி ம்.	

������	����������	�������	������	���
��������������	���������:	இந்த	எண்கள்	மிக
அதிகமானதாக	இ ந்தால்,	உங்க க் 	சிக்கல்	மற் ம்	 றியீட்
மதிப்பீ க டன்	உதவி	ேதைவப்படலாம்.	
����������	����������
�������	����������	���	��������������
���������:Oதிறந்த	சிக்கல்கள்	என்ப 	ஒ 	சிக்கைலத்	திறக்க
உங்கள்	திட்டம்	பற்றி	யாராவ 	அக்கைற	காட் கிறார்கள்.	காலப்ேபாக்கில்
அந்த	எண்ணிக்ைக	அதிகரிக்கிற 	என்றால்,	உங்கள்	திட்டத்தில்	மக்கள்
அக்கைற	காட் கிறார்கள்.	
����������	������:	உதாரணமாக,	எ த் ப்பிைழகள்	அல்ல
பிைழகைள	சரிெசய் ,	அல்ல 	சிக்கலில்	க த் 	ெதரிவித்தல்.	



	avatar

திறந்த	 லம்	 றியீட்ைட	விட	 தலா ம்.	ெவற்றிகரமான	திறந்த	 ல
திட்டங்கள்	இந்த	மாற்றங்கள்	பற்றி	உைரயாடல்க டன்	 றியீ 	மற் ம்	ஆவண
பங்களிப் 	ஆகியைவ	அடங் ம்.

—	@arfon,	“திறந்த	 ல	வ வம்”	
	

https://github.com/arfon
https://github.com/blog/2195-the-shape-of-open-source
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இ தியாக,	உங்கள்	திட்டத்தின்	பராமரிப்பாளர்கள்	ெபறப்பட்ட	பங்களிப் களின்
அளைவக்	ைகயாள	 ம்	என்பைத	உ திப்ப த் வதன்	 லம்	வட்டத்ைத

வைத	நீங்கள்	வி ம் வீர்கள்.	உங்கைள	நீங்கேள	ேகட்க	ேவண் ய	கைடசி
ேகள்வி:	����	(������	����)	����	������������
��������	�����������?	

ெசயற்படாத	பராமரிப்பாளர்கள்	திறந்த	 ல	திட்டங்க க்கான	ஒ 	சிக்கல்.
யாராவ 	ஒ 	பங்களிப்ைபச்	சமர்ப்பித்தி ந் ,	ஒ 	பராமரிப்பாளரிடமி ந்
ஒ ேபா ம்	ம ெமாழி	வரவில்ைலெயன்றால்,	அவர்கள்	ேசார்வைடந்
வி வார்கள்.	
ேமாசில்லாவிலி ந் 	ஆராய்ச்சி	பராமரிப்பாளர்	எதிர்க்	 றிப் 	உணர்த் தல்
மீண் ம்	பங்களிப் கைள	ஊக் விப்பதில்	ஒ 	 க்கிய	காரணி	என் 	 கிற .	

ஒ 	சிக்கல்	அல்ல 	இ 	ேகாரிக்ைக	நீங்கள்	எவ்வள 	ேநரம்
எ த் க்ெகாள்கிறீர்கள்	(அல்ல 	இன் ெமா 	பராமரிப்பாளர்)
எ த் க்ெகாள்வைதக்	கவனி ங்கள்.	ம ெமாழி	 ற	நடவ க்ைக
ேதைவயில்ைல.	எளியதாக	 வெதன்றால்:	“������
����������������	�����!	����	������
�������������	���	�����������	��������.”	

நீங்கள்	பங்களிப் 	ெசயல் ைற	நிைலகளில்	இைடேய	நகர்த்த	எ க் ம்	ேநரத்ைத
அளவிட	 ம்,	அதாவ :	

ஒ 	சிக்கல்	திறந்த	நிைலயில்	உள்ள	சராசரி	ேநரம்

சிக்கல்கள்	PRக்கள்	 லம்	 டப்பட்டனவா	
பைழய	பிரச்சிைனகள்	 டப்பட்டனவா
இ 	ேகாரிக்ைகைய	ஒன்றாக்க	சராசரி	ேநரம்

https://docs.google.com/presentation/d/1hsJLv1ieSqtXBzd5YZusY-mB8e1VJzaeOmh8Q4VeMio/edit#slide=id.g43d857af8_0177
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அளவீ கைள	 ரிந் ெகாள் வ 	ெசயலில்	உள்ள,	வளர்ந் 	வ ம்	திறந்த	 ல
திட்டத்ைத	உ வாக்க	உத ம்.	நீங்கள்	 கப் ப்ெபட் 	ஒவ்ெவா 	அளவீ
ப திைய ம்	கண்காணிக்கவில்ைல	என்றால்,	உங்கள்	திட்டத்ைத	வளர்த் க்
ெகாள்ள	உத ம்	நடத்ைத	வைகயின்	மீ 	உங்கள்	கவனத்ைத	ஒ கப்ப த்த
ேமேல	உள்ள	கட்டைமப்ைபப்	பயன்ப த்த ம்.
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������	���������	����	����������	�����
�������	�����������	��������������,	�������
�������	����������	���	���������.	
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உலகம்	 வ ம்	உங்கள்	பைடப் 	பணி	பகிர்வ 	என்ப 	ஒ 	அற் தமான	மற் ம்
ெவ மதி	உள்ள	அ பவமாக	இ க்க	 ம்.	உங்க க் த்	ெதரியாத	சட்ட
விஷயங்கைளக்	 றித் 	நீங்கள்	கவைலப்பட	ேவண் ய	அவசியம்	இ க் ம்.
Tஅதிர்ஷ்டவசமாக,	நீங்கள்	 தலில்	இ ந் 	ெதாடங்க	ேவண் ம்	என்றில்ைல.
உங்கள்	சட்டப் ர்வ	ேதைவகைள	விளக்க	நாங்கள்	இ க்கிேறாம்.	நீங்கள்
ேதாண் வதற் 	 ன்,	எங்கள்	ம ப்ைப	வாசிக்க ம்.)	

https://opensource.guide/notices/
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நீங்கள்	ேகட்ட 	மகிழ்ச்சி!	நீங்கள்	ஒ 	பைடப்பாற்றல்	ேவைல	(எ த் ,	வைரகைல
அல்ல 	 றியீ 	ேபான்றைவ)	ெசய் ம்ேபா ,	அந்த	ேவைல	இயல்பாகேவ
பிரத்ேயக	பதிப் ரிைமயின்	கீழ்	உள்ள .	அதாவ ,	உங்கள்	ேவைலயின்
ஆசிரியராக,	மற்றவர்க டன்	என்ன	ெசய்யலாம்	என் 	ஒ 	ெசால்	உள்ள 	என்
சட்டம்	 கிற .

ெபா வாக,	ேவ 	எவ ம்	பயன்ப த்த	 யா ,	நகெல க்கலாம்,
விநிேயாகிக்கேவா	அல்ல 	மாற்றேவா	உங்கள்	ேவைலைய	எ த் க்ெகாள்வதன்
லம்,	வீழ்ச்சி,	ம சீரைமப் 	அல்ல 	வழக் 	அபாயங்கள்	ஆகியைவ	இல்லாமல்

இ க்கலாம்.	
திறந்த	 லம்	ஒ 	அசாதாரண	 ழ்நிைலயா ம்,	ஏெனன்றால்	மற்றவர்கள்
பயன்ப த் வைத,	மாற்ற,	மற் ம்	பகிர்ைவப்	பகிர்ந் 	ெகாள்வார்கள்	என
ஆசிரியர்	எதிர்பார்க்கிறார்.	ஆனால்	இயல்பான	சட்டப் ர்வ	தனிப்பட்ட	பதிப் ரிைம
உைடய 	என்பதால்,	இந்த	அ மதிகைள	ெவளிப்பைடயாகக்	 றிப்பி ம்	உரிமம்
உங்க க் த்	ேதைவ.	
திறந்த	 ல	உரிமத்ைத	நீங்கள்	பயன்ப த்தவில்ைல	என்றால்,	உங்கள்	திட்டத்தில்
பங்களிப்பவர்கள்	எல்ேலா ம்	தங்கள்	ேவைலயின்	ஒ 	பிரத்திேயக	பதிப் ரிைம
ைவத்தி ப்பார்கள்.	இதன்	ெபா ள்	யா ம்	தங்கள்	பங்களிப் கைள
பயன்ப த்தேவா,	நகெல க்கேவா,	விநிேயாகிக்கேவா,	மாற்றேவா	 யா 	-
மற் ம்	“யா ம்”	நீங்கள்	உட்பட.	

இ தியாக,	உங்க ைடய	திட்டம்	உங்க க் த்	ெதரியாத	உரிமத்	ேதைவகைள
சார்ந்தி க் ம்.	உங்கள்	திட்டத்தின்	ச கம்,	அல்ல 	உங்கள்	 தலாளியின்
ெகாள்ைககள்,	உங்கள்	திட்டத்தில்	 றிப்பிட்ட	திறந்த	 ல	உரிமங்கைளப்
பயன்ப த்த	ேவண் யி க் ம்.	கீேழ	உள்ள	 ழ்நிைலகைள	நாங்கள்
பா காக்கிேறாம்.	
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கிட்ஹப்பில்	நீங்கள்	 திய	திட்டம்	ஒன்ைற
உ வாக் ம்	ேபா ,	���������	அல்ல 	����������	களஞ்சியமாக
உ வாக்க	வி ப்பத்ேதர் கள்	உள்ளன.	

களஞ்சியத்ைத	உ வாக்க ம்
������	�������	������������	���������
�������	������	������	�������������	������
��������	�����	����.	ெபா 	திட்டங்கள்	கிட்ஹப்	இன்	ேசைவ
விதி ைறகளால்	பா காக்கப்ப கின்ற ,இ 	உங்கள்	திட்டத்ைத
மற்றவர்க க் க்	காண்பிப்பதற் 	மற் ம்	கைவய	அ மதிக்கிற ,	ஆனால்
உங்கள்	ேவைல	அ மதி	இன்றி	வ கிற .	

மற்றவர்கள்	பயன்ப த்த	வி ம்பினால்,	விநிேயாகிக்க ம்,	மாற்ற ம்	அல்ல
உங்கள்	திட்டத்திற் 	பங்களிக்க ம்	வி ம்பினால்,	நீங்கள்	திறந்த	 ல	உரிமத்ைத
ேசர்க்க	ேவண் ம்.	எ த் க்காட் க் ,	உங்கள்	கிட்ஹப்	திட்டத்தின்	எந்தெவா
ப திைய ம்	அவர்கள்	 றியீட் ல்	சட்ட ர்வமாகப்	பயன்ப த்த	 யா ,
ெபா வில்	இ ந்தா ம்,	அவற்ைற	ெவளிப்பைடயாக	வழங் வதற் 	உரிைம
இல்ைல.	

https://help.github.com/articles/creating-a-new-repository/
https://help.github.com/articles/github-terms-of-service/#f-copyright-and-content-ownership
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உங்கள்	அதிர்ஷ்டம்,	இன் 	திறந்த	 ல	உரிமங்கள்	தரநிைலயான 	மற் ம்
பயன்ப த்த	எளிதான .	ஏற்கனேவ	உள்ள	உரிமத்ைத	ேநர யாக	உங்கள்
திட்டத்தில்	நகெல க்கலாம்.
MIT,	Apache	2.0,	மற் ம்	GPLv3	ஆகியைவ	மிக ம்	பிரபலமான	திறந்த	 ல
உரிமங்கள்,	இன் ம்	ேதர் 	ெசய்ய	பிற	வி ப்பங்க ம்	உள்ளன.	இந்த	உரிமங்களின்

	உைரகைள ம்,	அவற்ைற	எவ்வா 	பயன்ப த் வ
என்பைத ம்	choosealicense.com	காணலாம்.	
நீங்கள்	கிட்ஹப்பில்	ஒ 	 திய	திட்டத்ைத	உ வாக் ம்ேபா ,	நீங்கள்	உரிமத்ைதச்
ேசர்க் ம்ப 	ேகட்கப்ப ம்.	

	avatar

ஒ 	நிைலயான	உரிமமான ,	சட்டப் ர்வ	பயிற்சி	இல்லாதவர்க க் ,	அவர்கள்
ெமன்ெபா ள்	 லம்	என்ன	ெசய்ய	 ம்,	 யா 	என்பைதத்	ெதரிந்
ெகாள்ள ம்	உத கிற .	 ற்றி ம்	ேதைவப்பட்டால்,	தனிப்பயன்,	மாற்றம்,	அல்ல
தரமற்ற	விதி ைறகைள	தவிர்க்க ம்,	இ 	நி வன	 றியீட் ன்	கீழ்நிைல
பயன்பாட் ற் 	ஒ 	தைடயாக	ெசயல்ப ம்.
—	@benbalter,	“திறந்த	 ல	ெமன்ெபா ள்	உரிமம்	பற்றி	ஒ 	அரசாங்க
வழக்கறிஞர்	அறிந்தி க்க	ேவண் யைவ”	

	

https://choosealicense.com/licenses/mit/
https://choosealicense.com/licenses/apache-2.0/
https://choosealicense.com/licenses/gpl-3.0/
https://choosealicense.com/
https://help.github.com/articles/open-source-licensing/
https://github.com/benbalter
https://ben.balter.com/2014/10/08/open-source-licensing-for-government-attorneys/
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நீங்கள்	ஒ 	ெவற் 	கற்பலைகயில்	ெதாடங்கி	இ ந்தால்,	MIT
உரிமத் டன்	ெசல்வதில்	தவறி க்கா .	இ 	சிறிய ,	 ரிந் 	ெகாள்ள	மிக ம்
எளி ,	உங்கள்	காப் ரிைம	அறிவிப் 	உள்ளிட்ட	உரிமத்தின்	நகல்	ஒன்ைற
ைவத்தி க் ம்	வைர	யா ம்	எைதயாவ 	ெசய்ய	அ மதிக்கிறார்கள்.
Yஉங்க க் 	எப்ேபா 	ேவண் மானா ம்	நீங்கள்	ேவ 	உரிமத்தின்	கீழ்	இந்த
திட்டத்ைத	ெவளியிட	 ம்.	
இல்ைலெயனில்,	உங்கள்	திட்டத்திற்கான	சரியான	திறந்த	 ல	உரிமத்ைத
ேதர்ந்ெத ப்ப 	உங்கள்	ேநாக்கங்கைளப்	ெபா த்த .	

Yஉங்கள்	திட்டம்	���������	ெகாண் க்க	(அல்ல 	ெகாள்ள)	மிக ம்
சாத்தியம்	உள்ள .	உதாரணமாக,	நீங்கள்	ஒ 	Node.js	திட்டத்ைத	திறந்தால்,
ஒ ேவைள	நீங்கள்	Node	ெதா ப் 	ேமலாளர்	(npm)	இலி ந் 	 லகங்கைளப்
பயன்ப த் வீர்கள்.	நீங்கள்	சார்ந் ள்ள	அந்த	 லகங்களில்	ஒவ்ெவான் ம்
அதன்	ெசாந்த	திறந்த	 ல	உரிமம்	ெபற்றி க் ம்.	அவற்றின்	உரிமங்களில்
ஒவ்ெவான் ம்	“அ மதி”	(கீழ்நிைல	உரிமத்திற்கான	எந்தெவா 	நிபந்தைன ம்
இல்லாமல்,	பயன்ப த்த,	மாற்ற,	மற் ம்	பகிர்வதற் 	ெபா 	அ மதி	அளிக்கிற ),
நீங்கள்	வி ம் ம்	உரிமத்ைத	நீங்கள்	பயன்ப த்தலாம்.	MIT,	Apache	2.0,	ISC,
மற் ம்	BSD.q	ஆகியைவ	ெபா வான	அ மதிப்பத்திர	உரிமங்களா ம்.	

ம றம்,	உங்கள்	சார்பற்ற	உரிமங்களில்	ஏேத ம்	“வ வான	நகல்”	(அேத	ெபா
உரிமத்ைத	கீழ்க்கண்ட	உரிமத்ைதப்	பயன்ப த்தி	நிபந்தைனக் 	உட்ப த்தலாம்),
உங்கள்	திட்டம்	அேத	உரிமத்ைதப்	பயன்ப த்த	ேவண் ம்.	GPLv2,	GPLv3,
மற் ம்	AGPLv3	ஆகியைவ	ெபா 	வ வான	அளிப் ரிைம	உரிமங்களா ம்.	
ேம ம்	நீங்கள்	உங்கள்	திட்டத்திைனப்	பயன்ப த்தம்	மற் ம்
பங்களிக் ம்	���������	க த்தில்	ெகாள்ள	ேவண் ம்.	

����	������������	�������	������	�������
��������������	��������?உங்கள்	ெதாடர் ைடய
ச கத்தில்	மிக ம்	பிரபலமான	உரிைமையப்	பயன்ப த்த	சிறந்த .
உதாரணமாக,	[எம்ஐ ]	(https://choosealicense.com/licenses/mit/)
என்ப 	npm	 லகங்க க் 	மிக ம்	பிரபலமான	உரிமம்.	

https://choosealicense.com/licenses/mit/
https://libraries.io/npm
https://libraries.io/npm
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பங்களிப்பாளர்கள்	ஒ 	ெவளிப்பைடயான	காப் ரிைம	உரிமம்	ேவண் ம்.	இந்த
வழக்கில்,	Apache	2.0	உங்கைள	(மற் ம்	அவற்ைற)	பா காக் ம்.	
���������	���	�����������	������
�������������	����������	���������
��������������������	������	�������
������������	�����
�����������������?	GPLv3	or	(அவர்கள்	 ய	 ல
ேசைவகள்	பங்களிக்க	வி ம்பவில்ைல	என்றால்)	AGPLv3	நன்றாக
இ க் ம்.	

உங்கள்	��������	அதன்	திறந்த	 ல	திட்டங்க க்கான	 றிப்பிட்ட	உரிமத்
ேதைவகைளக்	ெகாண் க்கலாம்.	உதாரணமாக,	நி வனத்தின்	 டப்பட்ட	 ல
தயாரிப் களில்	உங்கள்	திட்டத்ைத	நி வனம்	பயன்ப த்த	 ம்	என்பதற் 	ஒ
அ மதிக்கப்பட்ட	உரிமம்	ேதைவப்படலாம்.	அல்ல 	உங்க ைடய	நி வனம்	ஒ
வ வான	ேகாப்பாய்	உரிமம்	மற் ம்	 தலான	பங்களிப் 	ஒப்பந்தம்	(கீேழ
பார்க்க ம்)	ேதைவப்படலாம்,	அதனால்	உங்கள்	நி வனம்	மட் ேம	 ல
ெமன்ெபா ள்	உங்கள்	திட்டத்ைத	மட் ேம	பயன்ப த்த	 ம்,	ேவ 	யா ம்
பயன்ப த்த	 யா .	அல்ல 	உங்க ைடய	நி வனம்	தரநிைலகள்,	ச க
ெபா ப் க்கள்	அல்ல 	ெவளிப்பைடத்தன்ைம	ெதாடர்பான	சில	ேதைவகைளக்
ெகாண் க்கலாம்,	அதில்	எந்தெவா 	 றிப்பிட்ட	உரிம	 ேலாபாயம்	ேதைவப்ப ம்.
உங்கள்	நி வனத்தின்	சட்ட	 ைறயிடம்	ேப ங்கள்.	
நீங்கள்	கிட்ஹப்பில்	 திய	திட்டத்ைத	உ வாக் ம்ேபா ,	உரிமம்	ஒன்ைறத்
ேதர்ந்ெத க்க	உங்க க் 	வி ப்பத்ேதர் 	உள்ள .	ேமேல	 றிப்பிட்ட	உரிமங்களில்
ஒன் 	உங்கள்	கிட்ஹப்	திட்டத்தின்	திறந்த	 லத்ைத	உ வாக் ம்.	பிற
வி ப்பங்கைள	நீங்கள்	காண	வி ம்பினால்,	உங்கள்	திட்டத்திற் 	சரியான	உரிமம்
கண் பி க்க	choosealicense.com,	அ 	ெமன்ெபா ள்	இல்ைலெயன்றா ம்.	

https://choosealicense.com/licenses/apache-2.0/
https://choosealicense.com/licenses/gpl-3.0/
https://choosealicense.com/licenses/agpl-3.0/
https://opensource.guide/ta/legal/#எனது-நிறுவனத்தின்-சட்ட-குழு-என்ன-அறிந்து-கொள்ள-வேண்டும்
https://choosealicense.com/
https://choosealicense.com/non-software/
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ெப ம்பாலான	திட்டங்கள்	உரிமங்கைள	மாற்ற	ேவண் யதில்ைல.	ஆனால்
எப்ேபாதாவ 	 ழ்நிைலகள்	மா கின்றன.

உதாரணமாக,	உங்கள்	திட்டம்	வளர்ந்தால்,	சார் கள்	அல்ல 	பயனர்கைள
ேசர்க்கிற 	அல்ல 	உங்கள்	நி வனத்தின்	உத்திகளில்	மாற்றங்கள்,	அவற்றில்
ஏேத ம்	ேவ 	உரிமம்	ேதைவப்படலாம்	அல்ல 	வி ம் ம்.	ேம ம்,	உங்கள்
திட்டத்ைத	ெதாடக்கத்திலி ந் 	உரிைமயாக் வதற் 	நீங்கள்
றக்கணிக்கப்பட்டால்,	ஒ 	உரிமத்ைதச்	ேசர்ப்ப 	உரிமங்கைள	மாற் வ
ேபாலேவ.	உங்கள்	திட்டத்தின்	உரிமத்ைத	ேசர்ப்ப 	அல்ல 	மாற்றியைமக் ம்	ேபா
ன் 	அ ப்பைட	விஷயங்கள்	உள்ளன:	

���	����������.	உரிமம்	ெபா ந்தக் ய	தன்ைம	மற் ம்
இணக்கத்ைதத்	தீர்மானித்தல்	மற் ம்	பதிப் ரிைம	ைவத்தி ப்பவர்	சிக்கைல ம்
மற் ம்	மிக	விைரவாக	 ழப்பத்ைத	ஏற்ப த் ம்.	 திய	ெவளியீ கள்	மற் ம்
பங்களிப் க க்கான	 திய	ஆனால்	இணக்கமான	உரிமத்திற் 	மா தல்	என்ப
ஏற்கனேவ	உள்ள	அைனத் 	பங்களிப் கைள ம்	ம சீரைமப்பதில்	இ ந்
ேவ பட்டதா ம்.	உரிமங்கைள	மாற்ற	வி ம் ம்	எந்தெவா 	வி ப்பத்திற் ம்	உங்கள்
சட்டக்	 ைவ	ஈ ப த்த ம்.	உங்க ைடய	திட்டத்தின்	காப் ரிைம
ைவத்தி ப்பவர்களிடமி ந் 	உரிமம்	மாற்றத்திற்கான	அ மதி
கிைடத்தி ந்தா ம்	அல்ல 	உங்கள்	திட்டத்தின்	மற்ற	பயனர்கள்	மற் ம்
பங்களிப்பாளர்களின்	மாற்றத்தின்	தாக்கத்ைத	க த்தில்	ெகாள் ங்கள்.	உங்கள்
திட்டத்தின்	ஒ 	“ஆ ைம	நிகழ் ”	என	உரிம	மாற்றத்ைத	பற்றி	ேயாசிக்க ம்,	இ
உங்கள்	திட்டத்தின்	பங் தாரர்க டன்	ெதளிவான	தகவல்ெதாடர் 	மற் ம்
ஆேலாசைனக டன்	ெமன்ைமயாக	ெசல்லலாம்.	உங்கள்	திட்டத்திற்கான	சரியான
உரிமம்	ஒன்ைறத்	ேதர் ெசய் 	அைதப்	பயன்ப த் வதற்கான	அைனத்
காரணங்க ம்	அதன்	 வக்கத்திலி ந் !	

������	�����������	���������	������.	உங்கள்
திட்டத்தின்	தற்ேபாைதய	உரிமம்	நீங்கள்	மாற்ற	வி ம் ம்	அ மதிப்பத்திரத் டன்
இணக்கமாக	இ ந்தால்,	 திய	உரிமத்ைதப்	பயன்ப த்த	ஆரம்பிக்கலாம்.
ஏெனனில்	உரிமம்	A	உரிமம்	B	உடன்	இணக்கமாக	இ ந்தால்,	நீங்கள்	B	இன்
விதி ைறகைள	கைடப்பி ப்பதன்	 லம்	(ஆனால்	ம தைலயாக	அல்லாமல்)



இணங் வீர்கள்.	எனேவ,	நீங்கள்	தற்ேபா 	அ மதிப்பத்திர	அ மதிப்பத்திரத்ைத
(எ.கா.,	MIT)	பயன்ப த் கிறீர்கள்	என்றால்,	MIT	உரிமத்தின்	நகல்	மற் ம்
ெதாடர் ைடய	பதிப் ரிைம	அறிவிப் கைள	(அதாவ ,	MIT	உரிமத்தின்
ைறந்தபட்ச	நிைலைமக க் 	இணங் தல்).	ஆனால்	உங்கள்	தற்ேபாைதய

உரிமம்	அ மதி	இல்ைல	என்றால்	(எ.கா.,	நகெல ப் 	அல்ல 	உங்க க் 	உரிமம்
இல்ைல)	மற் ம்	நீங்கள்	ஒேர	பதிப் ரிைம	ைவத்தி ப்பவர்	அல்ல,	உங்கள்
திட்டத்தின்	உரிமத்ைத	MITஐ	மாற்ற	 யா .	அ ப்பைடயில்,	அ மதிப்பத்திர
உரிமம்,	திட்டத்தின்	பதிப் ரிைம	ைவத்தி ப்பவர்கள்	உரிமங்கைள	மாற்ற
ன் ட் ேய	அ மதியளித்தனர்.	

������	�����������	���������	�����������
�����������������.	நீங்கள்	உங்கள்	திட்டத்திற் 	ஒேர
பங்களிப்பாளராக	இ ந்தால்,	நீங்கள்	அல்ல 	உங்கள்	நி வனம்	திட்டத்தின்	ஒேர
பதிப் ரிைம	ைவத்தி ப்பவர்.	நீங்கள்	அல்ல 	உங்க ைடய	நி வனம்	வி ம் ம்
உரிைமைய	நீங்கள்	ேசர்க்கலாம்	அல்ல 	மாற்றலாம்.	இல்ைலெயனில்	உரிமங்கைள
மாற் வதற் 	உங்களிடம்	உடன்பா 	ேதைவ	என் 	பிற	பதிப் ரிைம
ைவத்தி ப்பவர்கள்	இ க்கலாம்.	அவர்கள்	யார்?	உங்கள்	திட்டத்தில்	ஈ ப ம்
மக்கள்	ெதாடங்க	ஒ 	நல்ல	இடம்.	ஆனால்	சில	சந்தர்ப்பங்களில்	அந்த	நபர்களின்
தலாளிகளின்	பதிப் ரிைம	ைவத்தி ப்பர்.	சில	சந்தர்ப்பங்களில்	மக்கள்	 ைறந்த

பட்ச	பங்களிப் கைள	மட் ேம	ெசய் ள்ளனர்,	ஆனால்	சில	வரிகளின்	கீழ்
பதிப் ரிைமக் 	உட்பட்ட	பங்களிப் 	இல்ைல	என்பதற் 	க ைமயான	மற் ம்
ேவகமான	விதி	இல்ைல.	என்ன	ெசய்ய?	அ 	சார்ந் ள்ள .	ஒப்பீட்டளவில்	சிறிய
மற் ம்	இளம்	திட்டத்திற்காக,	ஒ 	சிக்கலில்	உள்ள	அைனத்
உரிைமயாளர்க க் ம்	உரிமம்	மாற்றத்ைத	ஏற் க்ெகாள்ள	அல்ல 	இ
ேகாரிக்ைகைய	ஏற் க்ெகாள்வ 	சாத்தியமானதாக	இ க்கலாம்.	ெபரிய	மற் ம்
நீண்ட	கால	திட்டங்க க் ,	நீங்கள்	பல	பங்களிப்பாளர்கள்	மற் ம்	அவர்கள
வாரி கைளத்	ேதட	ேவண் ம்.	பயர்பாக்ஸ்,	தண்டர்ேபர்ட்	மற் ம்	அத டன்
ெதாடர் ைடய	ெமன்ெபா ட்கைள	ேமம்ப த்த	ெமாசில்லாவிற் 	ஆண் கள்
(2001-2006)	எ த்த .	

மாற்றாக,	உங்கள்	தற்ேபாைதய	திறந்த	 ல	உரிமத்தால்	அ மதிக்கப்ப ம்	சில
நிபந்தைனகளின்	கீழ்,	சில	உரிமங்களில்	சில	உரிம	மாற்றங்க க் 	 ன் ட் ேய
நீங்கள்	பங்களிப்பாளர்கள்	( தல்	பங்களிப் 	ஒப்பந்தம்	வழியாக	-	பார்க்க ம்)
ஒப் க்	ெகாள்ள	 ம்.	இ 	சிறிதள 	உரிமங்கைள	மாற்றியைமக் ம்	சிக்கலான
மாற்றத்ைத	மாற் கிற .	உங்க ைடய	வழக்கறிஞர்களின்	உதவி டன்	உங்க க்
அதிக	உதவி	ேதைவப்படலாம்,	ேம ம்	உங்கள்	திட்டத்தின்	உரிைமயாளரின்
உரிைமயாளர்	மாற்றத்ைத	நிைறேவற் ம்ேபா 	நீங்கள்	ெதளிவாகத்	ெதரிவிக்க
ேவண் ம்.	
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அேநகமாக	இல்ைல.	ெப ம்பாலான	திறந்த	 ல	திட்டங்க க் ,திறந்த	 ல	உரிமம்
உட் றிப்பாக	(பங்களிப்பாளர்களிடமி ந் )	மற் ம்	ெவளியில்	(மற்ற
பங்களிப்பாளர்க க் ம்	பயனர்க க் ம்)	உரிமம்	வழங்கப்ப கிற .	உங்கள்
திட்டம்	கிட்ஹப்பில்	இ ந்தால்,	கிட்ஹப்	ேசைவ	விதி ைறகள்
“inbound=outbound”	ெவளிப்பைடயான	இயல் நிைல.	
ஒ 	 தல்	பங்களிப் 	ஒப்பந்தம்	-	ெப ம்பா ம்	ஒ 	பங்களிப் 	உரிம	ஒப்பந்தம்
(CLA)	-	திட்டம்	பராமரிப்பாளர்க க் 	நிர்வாக	ேவைல	உ வாக்க	 ம்.	திட்டம்
மற் ம்	ெசயல்ப த்தலில்	ஒ 	ஒப்பந்தம்	எவ்வள 	ேவைல	ெசய்கிற 	என்பைதப்
ெபா த்த .	ஒ 	எளிய	உடன்ப க்ைக	பங்களிப்பாளர்கள்,	திட்டத்தின்	திறந்த	 ல
உரிமத்தின்	கீழ்	பங்களிப் 	ெசய்வதற் 	அவசியமான	உரிைமகள்	இ ப்பதாக	ஒ
ெசா க் 	 லம்	உ திப்ப த்திக்ெகாள்ள	ேவண் ம்.	ஒ 	சிக்கலான	ஒப்பந்தம்,
பங்களிப்பாளர்களின்	 தலாளிகளிடமி ந் 	சட்டப் ர்வ	மதிப்பாய் 	மற் ம்
ைகெயாப்பமிட	ேவண் ம்.	
ேம ம்,	“காகித	ேவைலப்பா ”	ேசர்ப்பதன்	 லம்,	சிலர்	ேதைவயற்றவர்கள்,	 ரிந்
ெகாள்ள	 யாதவர்கள்,	அல்ல 	நியாயமற்றவர்களாக	இ க்கிறார்கள்
(உடன்ப க்ைக	ெப பவர்	பங்களிப்பாளர்கைளக்	காட் ம்	அதிகமான	உரிைமகள்
ெபற்றால்	அல்ல 	திட்டத்தின்	திறந்த	 ல	உரிமத்தின்	 லம்),	ஒ 	 தல்
பங்களிப் 	ஒப்பந்தம்	திட்டத்தின்	ச கத்திற்க	பிரதி லமான .	

	avatar

நாம்	CLA	ஐ	Node.js	க் 	அகற்றிேனாம்.	இைத	ெசய்வதால்,	Node.js
பங்களிப்பாளர்க க் 	 ைழ க்கான	தைடைய	 ைறக்கிற ,	இதனால்
பங்களிப் 	தளத்ைத	அதிகரிக்கிற .

https://help.github.com/articles/github-terms-of-service/#6-contributions-under-repository-license


—	@bcantrill,	“Node.js	பங்களிப் கைள	அதிகரிக்கிற ”	

உங்கள்	திட்டத்திற்கான	 தலான	பங்களிப் 	ஒப்பந்தத்ைத	நீங்கள்	பரிசீலிக்க
வி ம் ம்	சில	 ழ்நிைலகளில்	பின்வ வன	அடங் ம்:	

உங்கள்	வழக்கறிஞர்கள்	பங்களிப்பவர்கள்	எல்ேலா ம்	பங்களிப்
விதி ைறகைள	ெவளிப்பைடயாக	ஏற் க்ெகாள்ள	ேவண் ம்
(�������������,	இயக்கைல	அல்ல 	 டக்கைல)	திறந்த	 ல
உரிமம்	தாேன	ேபா மான 	அல்ல	(இ ப்பி ம்	 ட!).	இ 	மட் ேம
கவைலயாக	இ ந்தால்,	திட்டத்தின்	திறந்த	 ல	உரிமத்ைத	உ திப்ப த் ம்
பங்களிப் 	ஒப்பந்தம்	ேபா மானதாக	இ க்க	ேவண் ம்.	JQuery	தனிநபர்
பங்களிப்பாளர்	உரிம	ஒப்பந்தம்	இல ரக	 தல்	பங்களிப் 	ஒப்பந்தத்தின்
சிறந்த	உதாரணம்.	சில	திட்டங்கள்,	ஒ 	உ வாக் பவர்	 வக்க
சான்றிதழ்	ஒ 	மாற் 	இ க்க	 ம்.	
உங்கள்	திட்டம்	ஒ 	ெவளிப்பைடயான	ஆதார	உரிைமையப்	பயன்ப த் கிற ,
இ 	ஒ 	ெவளிப்பைடயான	காப் ரிைம	வழங்கைல	(MIT	ேபான்றைவ)
உள்ளடக் வதில்ைல,	ேம ம்	அைனத் 	பங்களிப்பாளர்களிடமி ந் ம்	ஒ
காப் ரிைம	வழங்கல்	உங்க க் 	ேதைவப்ப கிற ,	அவர்களில்	சிலர்
உங்களிட ள்ள	ெபரிய	காப் ரிைம	பிரிவில்	உள்ள	நி வனங்க க் 	ேவைல
ெசய்யலாம்,	உங்கைள	அல்ல 	திட்டத்தின்	மற்ற	பங்களிப்பாளர்கள்	மற் ம்
பயனர்கள்	 றி	ைவக்கலாம்.	அப்பாச்சி	உரிைமயாளர்	உரிம
ஒப்பந்தம்	ெபா வாகப்	பயன்ப த்தப்ப ம்	 தலான	பங்களிப் 	ஒப்பந்தம்
ஆ ம்,	இ 	அப்பாச்சி	உரிமம்	2.0	இல்	காணப்பட்ட	ஒ 	காப் ரிைம
மானியத்ைத	பிரதிபலிக்கிற .	

உங்கள்	திட்டம்	நகெல ப் 	உரிமத்தின்	கீழ்	உள்ள ,	ஆனால்	நீங்கள்
திட்டத்தின்	தனி ரிம	பதிப் கைள	விநிேயாகிக்க	ேவண் ம்.	உங்களிடம்
பதிப் ரிைமைய	வழங் வதற் 	அல்ல 	பங்களிப் 	உரிமத்ைத	உங்க க்
வழங்க	(ஆனால்	ெபா மக்கள்	அல்ல)	உங்க க் 	ஒவ்ெவா
பங்காள க் ம்	ேதைவப்ப ம்.	மாங்ேகா	பங்களிப்பாளர்	ஒப்பந்தம்	என்ப
இந்த	வைக	ஒப்பந்தத்தின்	ஒ 	எ த் க்காட் .	

உங்கள்	திட்டம்	அதன்	வாழ்நாளில்	உரிமங்கைள	மாற்ற	ேவண் ம்	மற் ம்
பங்களிப்பாளர்க க் 	அத்தைகய	மாற்றங்க க் 	 ன் ட் ேய	ஒப் க்
ெகாள்ள	ேவண் ம்	என் 	நீங்கள்	நிைனக்கிறீர்கள்.	

உங்கள்	திட்டத்தில்	 தலான	பங்களிப் 	ஒப்பந்தத்ைத	நீங்கள்	பயன்ப த்த
ேவண் யி ந்தால்,	பங்களிப் 	திைசதி ப்பைல	 ைறக்க	CLA	உதவியாளர்	ேபான்ற
ஒ 	ஒ ங்கிைணப்ைபப்	பயன்ப த் ங்கள்.	

https://github.com/bcantrill
https://www.joyent.com/blog/broadening-node-js-contributions
https://contribute.jquery.org/CLA/
https://contribute.jquery.org/CLA/
https://github.com/probot/dco
https://www.apache.org/licenses/icla.pdf
https://www.mongodb.com/legal/contributor-agreement
https://github.com/cla-assistant/cla-assistant
https://github.com/cla-assistant/cla-assistant
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��������?
ஒ 	நி வனம்	பணியாளராக	ஒ 	திறந்த	 ல	திட்டத்ைத	ெவளியி கிறீர்கள்
என்றால்,	 தலில்,	உங்கள்	சட்ட	 	உங்க க் 	ஒ 	திட்டத்ைத	திறக்கிற
என்பைத	அறிந்தி க்க	ேவண் ம்.
சிறந்த	அல்ல 	ேமாசமான,	அ 	ஒ 	தனிப்பட்ட	திட்டத்ைத	 ட	அவர்க க்
ெதரியப்ப த் ங்கள்.	உங்கள்	நி வனத் டன்	ஒ 	“பணியாளர்	ஐபி
உடன்ப க்ைக”	உங்களிடம்	உள்ள ,	அைவ	உங்கள்	திட்டங்கைள	சில
கட் ப்பாட் ற் க்	ெகா க்கின்றன,	 றிப்பாக	நி வனத்தின்	வணிகத் டன்
ெதாடர் ைடயதாக	இ ந்தால்	அல்ல 	நீங்கள்	திட்டத்ைத	உ வாக்க	எந்த	நி வன
வளங்கைள ம்	பயன்ப த்த	ேவண் ம்.	உங்கள்	நி வனம்	உங்கைள
அ மதிக்க	��������,	ஏற்கனேவ	ஒ 	ஊழியர்	நட் 	ஐபி	ஒப்பந்தம்	அல்ல
ஒ 	நி வன	ெகாள்ைக	 லம்	ஏற்கனேவ	இ க்கலாம்.	இல்ைலெயன்றால்,	நீங்கள்
ேபச் வார்த்ைத	நடத்தலாம்	(உதாரணமாக,	உங்க ைடய	திட்டம்	நி வனத்தின்
ெதாழில் ைற	கற்றல்	மற் ம்	வளர்ச்சி	இலக் கைள	உங்க க் 	உத கிற )
அல்ல 	நீங்கள்	ஒ 	சிறந்த	நி வனத்ைத	கண் பி க் ம்	வைர	உங்கள்
திட்டத்தில்	பணி ரிய	ேவண்டாம்.	
�������	������	��������������	���	���������
���������,	கண் ப்பாக	அவர்க க் 	ெதரியப்ப த்த ம்.	உங்கள்	சட்ட

	ஏற்கனேவ	உங்கள்	உரிைமயாளர்களின்	அ மதிப்பத்திரங்க டன்
இணங் ைகயில்	உங்கள்	திட்டத்ைத	உ தி	ெசய்வைத	உ திப்ப த் வதன்	 லம்
நி வனத்தின்	வணிகத்	ேதைவகள்	மற் ம்	நி ணத் வத்ைத	அ ப்பைடயாகக்
ெகாண் க் ம்	திறந்த	 ல	உரிமம்	(ஒ ேவைள	 தல்	பங்களிப் 	ஒப்பந்தம்)
ஆகியவற்றிற்கான	ெகாள்ைககள்	ஏற்கனேவ	உள்ளன.	இல்ைலெயன்றால்,
நீங்க ம்	அவர்கள்	அதிர்ஷ்ட ம்	உள்ளவர்கள்!	உங்க ைடய	சட்ட	
உங்க டன்	பணியாற்ற	ஆர்வமாக	இ க்க	ேவண் ம்.	சில	விஷயங்கைள	பற்றி
சிந்திக்க:	

��������	�����	�������:	உங்கள்	திட்டத்ைத	மற்றவர்கள்
உ வாக்கிய	நம்பகத்தன்ைம	ெகாண் க்கிறார்களா	அல்ல 	மற்றவர்களின்
றியீ 	அடங் ம்	அல்ல 	பயன்ப த் கிறார்களா?	இைவ	திறந்த	 லமாக

இ ந்தால்,	நீங்கள்	ெபா ள்களின்	திறந்த	 ல	உரிமங்க க் 	இணங்க
ேவண் ம்.	இ 	 ன்றாம்	தரப் 	திறந்த	 ல	உரிமங்கைள	(ேமேல	பார்க்க ம்)



ேவைல	ெசய் ம்	உரிமத்ைதத்	ேதர்ந்ெத ப்பதில்	ெதாடங் கிற .	 ன்றாம்
தரப் 	திறந்த	 ல	உள்ளடக்கத்ைத	மாற்றியைமக்கிறீர்கள்	அல்ல
விநிேயாகிக்கிறீர்கள்	என்றால்,	உங்கள்	சட்ட	 	நீங்கள்	பதிப் ரிைம
அறிவிப் கைளத்	ெதாடர்ந் 	 ன்றாம்	தரப் 	திறந்த	 ல	உரிமத்தின்	ஏைனய
நிைலைமகைள	சந்திக்கிறீர்கள்	என்பைத	அறிய	வி ம் கிேறன்.	உங்கள்
திட்டம்	திறந்த	 ல	உரிமம்	இல்லாத	மற்றவர்களின்	 றியீட்ைடப்
பயன்ப த்தினால்,	 ன்றாம்	தரப் 	பராமரிப்பாளர்கைள	திறந்த	 ல	உரிமத்ைத
ேசர்க்க	ஒ ேவைள	நீங்கள்	ேகட்கலாம்,	மற் ம்	நீங்கள்	ஒன்ைற	ெபற	 யா
என்றால்,	உங்கள்	திட்டத்தில்	தங்கள்	 றியீ 	பயன்ப த்தி	நி த் ங்கள்.	
�����	�������:	நி வனம்	ெபா 	மக்க க் 	கிைடக்க	வி ம்பாத
திட்டத்தில்	ஏேத ம்	உள்ளதா	என் 	க ங்கள்.	அப்ப யானால்,	உங்கள்
திட்டத்தின்	மீதத்ைத	நீங்கள்	திறக்க	 ம்,	நீங்கள்	தனிப்பட்ட	 ைறயில்
ைவக்க	வி ம் ம்	ெபா ள்	பிரித்ெத த்த	பிற .	

����������:	உங்க ைடய	நி வனம்	உங்கள்	காப் ரிைமைய
திறந்தால்,	உங்கள்	திட்டம்	பகிரங்கமான	ெவளியீ 	இ க் மா?
ரதி ஷ்டவசமாக,	நீங்கள்	காத்தி க்கக்	 ம்	(அல்ல 	நி வனம்

விண்ணப்பத்தின்	ஞானத்ைத	ம பரிசீலைன	ெசய் ம்).	ெபரிய	காப் ரிைம
பிரிவில்	உள்ள	நி வனங்களின்	பணியாளர்களிடமி ந் 	உங்கள்
திட்டப்பணியில்	பங்களிப் கைள	எதிர்பார்க்கிறீர்கள்	என்றால்,
பங்களிப்பாளர்களிடமி ந் 	(Apache	2.0	அல்ல 	GPLv3	ேபான்றைவ)
பங்களிப்பாளர்களிடமி ந் 	ெவளிப்பைடயான	காப் ரிைம	மானியத் டன்,
அல்ல 	 தல்	பங்களிப் 	ஒப்பந்தம்	(அல்ல 	 தல்	பங்களிப் 	ஒப்பந்தம்)
ேமேல	பார்க்க).	
�������	�����������:	உங்கள்	திட்டத்தின்	ெபயர்	ஏற்கனேவ
இ க் ம்	வர்த்தக	 த்திைரக டன்	ேமாதல்	இல்ைல	என	சரி	பா ங்கள்.
நீங்கள்	திட்டத்தில்	உங்கள்	ெசாந்த	நி வன	வர்த்தக	சின்னங்கைளப்
பயன்ப த்தினால்,	அ 	எந்த	ேமாதைல ம்	ஏற்ப த்தா 	என்பைதச்
சரிபார்க்க ம்.	FOSSmarks	இலவச	மற் ம்	திறந்த	 ல	திட்டங்களின்
ழலில்	வணிக	 த்திைரகைள	 ரிந் 	ெகாள்ள	நைட ைற

வழிகாட் யா ம்.	
���������:	பயனர்கள்	 றித்த	தர கைள	உங்கள்	திட்டம்
ேசகரிக்கிறதா?	நி வனம்	ேசைவயகங்க க் 	“ெதாைலேபசி	வீ ”?
நி வன	சட்டங்கள்	மற் ம்	 ற	ஒ ங் ைறக டன்	இணங் மா 	உங்கள்
சட்ட	 	உங்க க் 	உத ம்.	

உங்கள்	நி வனத்தின்	 தல்	திறந்த	 ல	திட்டத்ைத	ெவளியி கிறீர்கள்	என்றால்,

https://choosealicense.com/no-license/#for-users
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_disclosure
https://opensource.guide/ta/starting-a-project/#பெயர்-முரண்பாடுகளைத்-தவிர்த்தல்
http://fossmarks.org/


ேமேல	உள்ளைத	விட	அதிகமானைத	விட	அதிகமாக	உள்ள 	(ஆனால்	கவைல
ேவண்டாம்,	ெப ம்பாலான	திட்டங்கள்	எந்த	 க்கிய	கவைல ம்	எ ப்பக் டா ).	

நீண்ட	காலமாக,	உங்கள்	சட்ட	 	நி வனம்,	திறந்த	 லத்தில்	அதன்
ஈ பாட் லி ந் 	நி வனத்தின்	உதவிைய	அதிகரிக்க	உதவ	 ம்,	ேம ம்
பா காப்பாக	இ க்க ம்:	

E��������	����������	����������:	உங்கள்
பணியாளர்கள்	 ல	திட்டங்கைள	திறக்க	எப்ப 	உத கிற 	என்பைதக்
றிப்பி ம்	ஒ 	ெப நி வனக்	ெகாள்ைகைய	உ வாக் ங்கள்.	ஒ

ெதளிவான	ெகாள்ைக	உங்கள்	ஊழியர்களிைடேய	 ழப்பத்ைத	 ைறக் ம்
மற் ம்	நி வனங்களின்	சிறந்த	வட் ,	அவர்கள 	ேவைலகள்	அல்ல
தங்களின்	இலவச	ேநரத்திேலா,	 ல	திட்டங்கைள	திறக்க	உத கிற .	A
good	example	is	Rackspace’s	Model	IP	and	Open	Source	Contribution
Policy.	

	avatar

ஒ 	இைணப் டன்	ெதாடர் ைடய	ஐபி	 கவரிைய	ஊழியர்	அறி த்	தளம்	மற் ம்
கழ்	உ வாக் கிற .	அந்த	நி வனம்	அந்த	ஊழியரின்	வளர்ச்சியில்	 தலீ
ெசய்யப்பட் ,	அதிகாரமளித்தல்	மற் ம்	 யாட்சிைய	உ வாக் வதற்கான
உணர் கைள	உ வாக் கிற 	என்பைத	இ 	காட் கிற .	இந்த	நன்ைமகள்
அைனத் ம்	உயர்ந்த	மன	வலிைமய ம்,	சிறந்த	பணியாள க் ம்	தக்கைவக் ம்.

—	@vanl,	“மாதிரி	ஐபி	மற் ம்	திறந்த	 ல	பங்களிப் 	ெகாள்ைக”	
���	�����������:	(கிட்டத்தட்ட)	எல்லாவற்ைற ம்?	உங்கள்	சட்ட

	 ரிந் ெகாண் 	உங்கள்	நி வனத்தின்	திறந்த	 ேலாபாயத்தில்	 தலீ
ெசய்தி ந்தால்,	உங்கள்	 யற்சிகைள	த ப்பைத	காட் ம்	உதவி	ெசய்ய

ம்.	
�������:	உங்கள்	நி வனம்	திறந்த	 ல	திட்டங்கைள
ெவளியிடாவிட்டா ம்,	அ 	மற்றவரின்	திறந்த	 ல	ெமன்ெபா ள்
பயன்ப த் கிற .	விழிப் ணர் 	மற் ம்	ெசயல் ைற	தைலவலி,	தயாரிப்
தாமதங்கள்	மற் ம்	வழக் கள்	ஆகியவற்ைற	த க்கலாம்.	

https://processmechanics.com/2015/07/22/a-model-ip-and-open-source-contribution-policy/
https://github.com/vanl
https://processmechanics.com/2015/07/22/a-model-ip-and-open-source-contribution-policy/
http://tom.preston-werner.com/2011/11/22/open-source-everything.html
http://tom.preston-werner.com/2011/11/22/open-source-everything.html
http://tom.preston-werner.com/2011/11/22/open-source-everything.html
http://tom.preston-werner.com/2011/11/22/open-source-everything.html
http://tom.preston-werner.com/2011/11/22/open-source-everything.html
https://www.linuxfoundation.org/blog/2015/06/why-companies-that-use-open-source-need-a-compliance-program/


நி வனங்கள்	[“இைச 	த கிற”	and	“அளிப் ரிைம”]	வைககைள	ெபா ந் ம்
வைகயில்	உரிமம்	மற் ம்	இணக்கம்	 ேலாபாயம்	இ க்க	ேவண் ம்.	நீங்கள்
பயன்ப த் ம்	திறந்த	 ல	ெமன்ெபா க் 	ெபா ந் ம்	உரிம	விதிகளின்
பதி கைள	ைவத் 	இ 	ெதாடங் கிற 	-	 ைணக் க்கள்	மற் ம்	சார் கள்
உட்பட.
—	ெஹதர்	மீக்கர்,	“திறந்த	 ல	ெமன்ெபா ள்:	இணக்கம்	அ ப்பைடகள்	மற் ம்
சிறந்த	நைட ைறகள்”	

����������:	உங்கள்	நி வனம்	திறந்த	கண் பி ப் 	கட்டைமப் ,
க்கிய	திறந்த	 ல	திட்டங்கைள	உ ப்பினர்கள்	பயன்ப த் வைதப்

பா காக்க	ஒ 	பகிரப்பட்ட	தற்காப் 	காப் ப்பத்திரத்தில்	ேசர	வி ம்பலாம்
அல்ல 	பிற	மாற் 	காப் ரிைம	உரிமங்கைள	ஆராயலாம்.	
�����	����:	 றிப்பாக,	ஒ 	திட்டத்ைத	நி வனத்திற் 	ெவளியில்
ஒ 	சட்ட	நி வனத்திடம்.	ெகாண் 	ெசல்வ 	

	

	

	

	

	

https://techcrunch.com/2012/12/14/open-source-software-compliance-basics-and-best-practices/
https://www.openinventionnetwork.com/
https://www.eff.org/document/hacking-patent-system-2016
https://opensource.guide/ta/leadership-and-governance/#எனது-திட்டத்தை-ஆதரிக்க-எனக்கு-ஒரு-சட்ட-நிறுவனம்-தேவைதானா

	திறந்த மூலத்திற்கு எவ்வாறு பங்களிப்பது
	1. ஏன் திறந்த மூலத்திற்கு பங்களிக்க வேண்டும்?
	2. பங்களிப்பதின் அர்த்தம் என்ன
	3. ஒரு புதிய திட்டத்திற்காக உங்களை நெறிப்படுத்துதல்
	4. பங்களிக்க ஒரு திட்டத்தை கண்டறிதல்
	5. பங்களிப்பை எப்படி சமர்ப்பிக்க வேண்டும்
	6. ஒரு பங்களிப்பை சமர்ப்பித்தபின் என்ன நடக்கிறது
	7. நீங்கள் செய்தீர்கள்!

	திறந்த மூல திட்டத்தைத் தொடங்குவது
	1. திறந்த மூலத்தின் “என்ன” மற்றும் “ஏன்”
	2. எனது சொந்த திறந்த மூல திட்டத்தை நான் தொடங்க வேண்டுமா?
	3. உங்கள் சொந்த திறந்த மூல திட்டத்தை துவக்குதல்
	4. உங்கள் திட்டத்திற்கான பெயரிடுதல் மற்றும் முத்திரை பதித்தல்
	5. உங்கள் முன்-வெளியீட்டு பட்டியல்
	6. நீங்கள் செய்தீர்கள்!

	உங்கள் திட்டத்திற்கான பயனர்களைக் கண்டறிதல்
	1. வார்த்தை பரப்புதல்
	2. உங்கள் செய்தியைக் கண்டறியவும்
	3. மக்கள் உங்கள் திட்டத்தை கண்டுபிடித்து பின்பற்ற உதவுங்கள்
	4. உங்கள் திட்டத்தின் பார்வையாளர்களிடம் (இயங்கலை) செல்லுங்கள்
	5. உங்கள் திட்டத்தின் பார்வையாளர்களிடம் (முடக்கலை) செல்லுங்கள்
	6. நற்பெயர் உருவாக்கவும்
	7. பொறுமை காக்கவும்

	வரவேற்பு சமூகங்களை உருவாக்குதல்
	1 . வெற்றிக்கு உங்கள் திட்டத்தை அமைத்தல்
	2. உங்கள் சமூகத்தை வளர்த்தல்
	3. முரண்பாடுகளை தீர்த்தல்
	4. சமூகமானது ❤️ திறந்த மூலம்

	பராமரிப்பாளர்களுக்கான சிறந்த நடைமுறைகள்
	1. ஒரு பராமரிப்பாளராக இருப்பது எதை அர்த்தப்படுத்துகிறது?
	2. உங்கள் செயல்முறைகளை ஆவணப்படுத்துதல்
	3. இல்லை என சொல்ல கற்றல்
	4. உங்கள் சமூகத்தை ஊக்குவிக்கவும்
	5. தானியங்கு பொறிகளை கொண்டு வாருங்கள்
	6. இடைநிறுத்தம் எடுப்பது பரவாயில்லை
	7. உங்களை முதலில் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள்!

	தலைமை மற்றும் ஆளுமை
	1. உங்கள் வளரும் திட்டத்திற்கான ஆளுமையை புரிந்துகொள்ளுதல்
	2. திறந்த மூல திட்டங்களில் பயன்படுத்தப்படும் முறையான பாத்திரங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் என்ன?
	3. இந்த தலைமைப் பாத்திரங்களை நான் எப்படி ஒழுங்கமைப்பது?
	4. எப்போது யாருக்கு ஒப்புவிக்கும் அணுகல் கொடுக்க வேண்டும்?
	5. திறந்த மூல திட்டங்களுக்கான பொது ஆளுமை கட்டமைப்புகள் சில யாவை?
	6. நான் என் திட்டத்தை தொடங்கும்போது ஆளுகை ஆவணங்கள் தேவையா?
	7. பெருநிறுவன ஊழியர்கள் பங்களிப்புகளை சமர்ப்பிக்க ஆரம்பித்தால் என்ன நடக்கும்?
	8. எனது திட்டத்தை ஆதரிக்க எனக்கு ஒரு சட்ட நிறுவனம் தேவைதானா?

	திறந்த மூல வேலைக்கு பணம் பெறுதல்
	1. ஏன் சிலர் நிதி ஆதரவை நாடுகின்றனர்
	2. உங்கள் நேரத்திற்கான நிதிநல்கல்
	3. உங்கள் திட்டத்திற்கான நிதிகளைக் கண்டறிதல்
	4. நிதியுதவிக்கு ஒரு வகை செய்தல்
	5. பரிசோதனை செய்யுங்கள் மற்றும் தளர்ந்துவிடாதீர்கள்

	உங்கள் நடத்தை விதி
	1. எனக்கு எதற்கு ஒரு நடத்தை விதித் தொகுப்பு வேண்டும்?
	2. நடத்தை விதித் தொகுப்பு உருவாக்குதல்
	3. உங்கள் நடத்தை விதித் தொகுப்பு எவ்வாறு செயல்படுவது என்பதை நீங்கள் தீர்மானிப்பீர்கள்
	4. உங்கள் நடத்தை விதித் தொகுப்பை செயல்படுத்ததுதல்
	5. பராமரிப்பாளராக உங்கள் பொறுப்புகள்
	6. நீங்கள் உலகில் பார்க்க விரும்பும் நடத்தை ஊக்குவிக்கவும் 🌎

	திறந்த மூல அளவீடுகள்
	1. ஏன் எதையும் அளவிட வேண்டுமா?
	2 . கண்டுபிடித்தல்
	3 . பயன்பாடு
	4. தக்கவைத்தல்
	5. பராமரிப்பாளர் செயல்பாடு
	6. மக்களைப் பற்றி அறிய 📊 பயன்படுத்தவும்

	திறந்த மூல சட்டப் பிரிவு
	1. திறந்த மூலத்தின் சட்ட உட்குறிப்புகளை புரிந்துகொள்வது
	2. திறந்த மூலத்தின் சட்ட பக்கத்தைப் பற்றி மக்கள் ஏன் அதிகம் கவலைப்படுகிறார்கள்?
	3. கிட்ஹப்பில் உள்ள பொது திட்டங்கள் திறந்த மூலமா?
	4. என் திட்டத்தை நான் பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்காக டி.எல்;டி.ஆர் தாருங்கள்
	5. எனது திட்டத்திற்கு எந்த திறந்த மூல உரிமம் பொருத்தமானது?
	6. எனது திட்டத்தின் உரிமத்தை மாற்ற விரும்பினால் என்ன செய்வது?
	7. எனது திட்டத்திற்கு கூடுதல் பங்களிப்பு ஒப்பந்தம் வேண்டுமா?
	8. எனது நிறுவனத்தின் சட்ட குழு என்ன அறிந்து கொள்ள வேண்டும்?


